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Prefácio





Comunicação e Mídia: Interfaces 
com a cidadania e com a cultura

Maria Helena Weber1

A relação que a universidade deve estabelecer com a sociedade 
está definida em seus objetivos filosóficos, éticos e educacionais exer-
citados na contínua reflexão sobre a realidade, para além do senso 
comum. Também está, de modo muito particular, na sua capacidade 
de compartilhar reflexões com diferentes públicos. Esta obra é um 
importante indicador deste processo. Exercícios críticos e metodoló-
gicos foram aqui reunidos sob o título Comunicação e mídia: interfa-
ces com a cidadania e com a cultura como exemplos da relação entre 
universidade, realidade e sociedade. Como exemplo de atualidade e 
pertinência.

1 Professora Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Pesquisadora 1 do 
CNPq, com o projeto “Constituição da Comunicação Pública no Brasil e o paradoxo da visi-
bilidade”. Coordenadora do projeto Observatório de Comunicação Pública, com investimentos 
do CNPq, via Edital Universal. Exerceu a função de coordenadora da área de Ciências Sociais 
Aplicadas (Comunicação. Ciência da Informação. Museologia) junto a CAPES e foi membro ti-
tular do CTC, no período de 2011 a 2014. Vinculada ao Departamento de Comunicação, da 
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, desenvolve atividades docentes junto aos cursos 
de Comunicação Social e o programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação, onde 
exerceu a função de coordenadora. É doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ e mestre em 
Sociologia pela UFRGS, onde se formou em Comunicação Social, com habilitação em Relações 
Públicas e Propaganda. Sua produção científica e atividades estão vinculadas a temáticas sobre 
comunicação política, comunicação pública e comunicação organizacional; comunicação e regi-
mes políticos; sistemas e produção de comunicação. Sua experiência no campo da comunicação 
e política abrange a coordenação das assessorias de comunicação do Ministério da Educação 
(2003-2005) e da UFRGS (1996-1998), além de ter integrado a Coordenadoria de Comunicação 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (1989-1991). Exerceu cargos de representação como vi-
ce-presidente da COMPÓS - Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação e secretária 
da COMPOLITICA - Associação de Pesquisadores em Comunicação e Política.
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A publicação trata de temas atuais e controversos que foram 
debatidos no X Seminário de Mídia e Cidadania e no VIII Seminá-
rio de Mídia e Cultura, realizado pelo Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e a Faculdade de Informação e Comunicação, da 
Universidade Federal de Goiás. Alunos, professores, pesquisadores 
e servidores de diferentes níveis da graduação e da pós-graduação 
compartilham suas problematizações e produtos de pesquisa.

O que a política, a corrupção, a sexualidade, a programação 
de televisão, a internet, a violência, os jogos e o jornalismo têm a 
ver com o comportamento da sociedade e o futuro?  Esta questão é 
orientadora dos temas que constituem o campo da comunicação e 
permite responder: tudo a ver. São perguntas deste tipo que possi-
bilitam identificar os níveis de responsabilidade das instituições pú-
blicas quando se comunicam e o poder dos meios de comunicação 
e das redes sociais, na abordagem de temas complexos e vitais para 
a sociedade.  Os textos aqui apresentados identificam professores 
qualificados e novos pesquisadores em formação, dispostos a con-
tribuir com a produção científica, por meio de questionamentos e 
experimentações metodológicas. Para tanto, acionaram paradigmas 
do campo das ciências sociais e autores consagrados sem excluir no-
vos pensadores. 

O livro é organizado em quatro seções e dez capítulos. 
A primeira seção, denominada Corrupção e Poder oferece três 

textos construídos em torno do telejornalismo, questões legais sobre o 
adolescente em conflito com a lei, cidadania e a opinião do internauta.  
Lívia do Amaral Trindade, Magno Medeiros e Michele Cunha Franco 
abordam os direitos humanos e a visibilidade (ou obscuridade) na co-
bertura de infrações de adolescentes em conflito com a lei e o debate 
sobre a maioridade penal. Com o objeto de pesquisa delimitado pelo 
telejornalismo, os autores propõem um debate a partir da hipótese so-
bre a promiscuidade entre o público e o privado que “constrói relações 
de poder fomentadoras de corrupção nos processos midiáticos”, sob o 
título Racionalidade instrumental, sistema de crenças e corrupção mi-
diática: o adolescente em conflito com a lei no telejornalismo brasileiro. 
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Corrupção e Cidadania: as representações sociais da corrup-
ção é o estudo desenvolvido por Vanusa da Silva, Fernanda Cristina 
Moreira, Wanessa Teixeira Antunes e Claudomilson Braga. O grupo 
exercita o método da Teoria das Representações Sociais, através de 
pesquisas sobre as representações formuladas sobre corrupção e ci-
dadania por alunos dos campos da Comunicação e das Ciências da 
Informação. Os resultados são classificados por variáveis diversas e 
são uma importante contribuição para a compreensão de como estes 
alunos identificam a ocorrência da corrupção e seus prejuízos para 
a cidadania. 

O exercício realizado por Letícia Arantes Jury e Goiamérico 
Felício Carneiro dos Santos classifica e identifica as postagens de lei-
tores do portal G1, sites da Folha de São Paulo e das revistas Veja e 
Época sobre matérias publicadas no dia 20/10/16, quando prende-
ram Eduardo Cunha (PMDB), então presidente da Câmara Federal.  
O título De audiência a usuário: o internauta como ‘analista político’! 
contém o objetivo e o desafio teórico-metodológico do trabalho, ao 
problematizar as relações sociais estabelecidas em rede, a partir da 
liberdade e autonomia dos usuários de expressarem sua opinião. 

Intitulada Racismo e Sexualidade, a segunda seção propõe de-
bates sobre complexas questões de gênero e liberdade relacionadas 
ao corpo, sexualidade, violência e educação.  Evaldo Gonçalves Silva 
propõe uma análise interessante intitulada Os discursos dos Sujeitos 
Coletivos de leitores e leitoras do Geledés sobre a campanha “Ninguém 
nasce racista. Continue Criança”, ao abordar a polêmica do vídeo da 
campanha Criança Esperança, de 2016 e os comentários publicados 
na página do Geledés – Instituto da Mulher Negra. O autor relaciona 
a educação, a cultura e o ensino de história à complexidade do racis-
mo e à formulação de opiniões.

As novas abordagens sobre o corpo, a sexualidade, diversida-
des de gênero e comportamento adquirem novas perspectivas quan-
do associadas à cultura e à subjetividade contemporânea.  O poéti-
co título Outro corpo, além do lugar, de Mayllon Lyggon de Sousa 
Oliveira e Suely Henrique de Aquino Gomes convida os leitores a 
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ingressar no debate onde liberdade, marginalidade e preconceito são 
os eixos conceituais para discutir o conceito Queer e o direito à “am-
plitude do corpo”.

Na terceira seção – Redes Sociais, o foco na cidadania é mantido 
na abordagem dos textos que relacionam questões políticas, de gêne-
ro, memória e telenovela com o poder das plataformas que alteram 
o modo de comunicação.  As autoras Caroline Campanha Baltazar e 
Maria Francisca Magalhães Nogueira problematizam as relações e as 
plataformas sociais, sob o título A sociabilidade no Facebook: estudo 
sobre a página Blog Femme Fatale, da blogueira Jéssica Lopes, que 
divulgou o questionário sobre sociabilidade abrangendo a relação da 
blogueira com seus seguidores, considerando conteúdos referentes a 
aceitação, autoestima e felicidade.

Os caminhos do virtual para o real: problematizando a manifes-
tação social através de mídias sociais e jogos eletrônicos, de Mauricio 
Pessoa Peccin e Liessa Comparin Dalla Nora problematizam outra 
perspectiva de análise sobre as relações sociais e mídias sociais, a 
partir de referencial teórico complexo que aponta para o ceticismo 
ao contrapor o real e o virtual; a violência simbólica e a desintegra-
ção da realidade e da coletividade. O fascínio e a dinâmica dos jogos 
eletrônicos são o cenário das descobertas do artigo.  

O fenômeno da interatividade multimediática é o tema de Ju-
ara Castro da Conceição, ao analisar as Interfaces entre telenovela e 
consumo: o Twitter e a virtualização da memória. A dimensão ino-
vadora do texto está na problematização da memória e da sociabi-
lidade, a partir da combinação entre as experiências da mídia (via 
telenovela) e das redes sociais (via twitter). A dramatização da tele-
novela e seu consumo via os tweets apontam para novas maneiras de 
ver e participar.   

Por fim, a seção Jornalismo e Opinião Pública apresenta ques-
tões para o debate sobre a formação de opinião e imagem pública, 
com estudo de casos e programas específicos.  Simone Antoniaci Tu-
zzo e Priscilla Guerra Guimarães Bernardes se detêm nos indicadores 
e estratégias sobre A Formação de Imagem e Construção da Opinião 
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Pública de Cristiano Ronaldo. Este jogador é justificado como objeto 
de pesquisa pelas autoras que trabalham com a hipótese de que ele 
é um “estrategista” com força simbólica capaz de criar afetividade e 
manter sua imagem junto à opinião pública. Para tanto são analisa-
das diferentes mídias que veicularam notícias sobre ele. 

Novamente o site G1 é utilizado para compor um objeto de 
estudo. Laianny Martins Silva e Ana Carolina Rocha Pessôa Temer 
analisam o espaço do jornalismo em programa de auditório em G1 
em 1 Minuto usando espaço no Programa Encontro com Fátima Ber-
nardes para levar o telespectador ao site.  As autoras perscrutam 10 
edições da inserção de G1 em 1 Minuto, no programa Encontro com 
Fátima Bernardes, relacionando as características da televisão e do en-
tretenimento e a singularidade do site de notícias aos sentidos possíveis 
junto ao telespectador. 

Diante da pequena descrição dos conteúdos abrigados neste 
livro é possível elogiar o empenho dos autores na análise de fenôme-
nos sociais intermediados pelas mídias, massa e redes sociais, assim 
como é possível identificar o exercício da crítica e a sua responsabi-
lidade diante da cidadania e da defesa dos direitos humanos quando 
identificam seu cerceamento e as novas modalidades de poder. 

À leitura, portanto, se seguirão outras indagações. É sempre 
isto que a universidade pretende.

Porto Alegre, 10 de junho de 2017





Apresentação





Interfaceando

J. Antônio Cirino1 e Claudomilson Braga2

Refletir sobre o papel das mídias e as suas implicações para a 
vivência em sociedade tem sido fonte inesgotável de estudos desde os 
tempos mais remotos em que os pesquisadores se debruçaram para 
analisar a influência e o poder da “comunicação de massa”, e hoje, 
ainda desvelamos sobre o tema, em nova amplitude do que engloba 
as mídias, o próprio jornalismo, e as infinitas possibilidades da co-
municação, como processo e resultado. 

Essa discussão, em diversas nuances, permeia os capítulos que 
seguem, advindos dos artigos selecionados nos Grupos de Trabalho 
dos eventos do SEMIC 2016 - X Seminário de Mídia e Cidadania e 
VIII Seminário de Mídia e Cultura. A presente obra, marca um ci-
clo de três anos em que estivemos a frente do evento dos seminários 
científicos do Programa de Pós-graduação em Comunicação – PP-
GCOM - da Universidade Federal de Goiás. Nessas edições, impul-
sionamos a abrangência do SEMIC, tornando-o parte do calendário 

1 Doutorando em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG) com mobilidade 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) através do projeto Procad Casadi-
nho (UFG/UFRJ). Publicitário e Gestor de Marketing, com MBA em Gestão de Proje-
tos. Pesquisador do Laboratório de leitura crítica da UFG. Organizador e autor no livro 
“Mídias e Desigualdade”. E-mail: cirino.jaf@gmail.com.

2 Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Comunicação - PPGCOM (Es-
pecialização e Mestrado) da Faculdade de Informação e Comunicação da Universida-
de Federal de Goiás. Bacharel em Comunicação Social. Doutor em Psicologia Social 
pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás. Estágio Pós-Doutoral em 
Psicologia Social pela PUC Goiás / UERJ



18 Comunicação e Mídia: Interfaces com a cidadania e com a cultura

anual de grandes pesquisadores e professores de todo o país, e alguns 
de outras nações, que encontraram nesse evento um espaço aberto e 
profícuo para o debate e divulgação de seus estudos. 

Outrossim, promovemos ações administrativas que encanta-
ram os participantes, seja pela publicação dos anais antes mesmo da 
ocorrência do evento, seja pelo envio de todos os certificados de par-
ticipação e apresentação de trabalhos de modo ágil, denotando nosso 
relacionamento próximo e assertivo com cada um dos congressistas. 
Por fim, contribuímos para a amplificação dos resultados, brindando 
os melhores artigos com a possibilidade de compor e-books e livros 
impressos, publicados pelo selo do programa. 

Esse livro foi estruturado para abarcar as peculiaridades dos 
construtos que lhe dão forma, visando demonstrar a interface das 
pesquisas em comunicação e mídia com a cidadania e com a cultu-
ra, grandes epicentros de força, que conseguem ser plurais, ao falar 
sobre dimensões da vida em sociedade, e singulares, ao tratar de as-
pectos e objetos mais específicos, até pontuais e que colaboram com 
o continuum, irrompendo enquanto transmutação da própria reali-
dade social.

Com os quatro balões de conversação em diferentes cores, ex-
pressados na capa desse compêndio, firmamos a ideia “interfacea-
dora” desses grandes campos inter-relacionados (comunicação e 
mídia), que se firmam em fortes e sólidas áreas, embora sendo ho-
mogeneizadoras de tantas outras, visto sua impossibilidade de exis-
tência sem estes outros aspectos (cidadania e cultura).

Os eventos que dão sustentação para a existência dessa publi-
cação, foram desenhados para atender às necessidades de discus-
sões das linhas de pesquisa do mestrado em Comunicação da FIC/
UFG, sendo essas, Mídia e Cidadania e Mídia e Cultura3. A primeira, 
propõe-se à verificar “a relação entre mídia e processos de sociabi-
lidade, socialização e exercício da cidadania política nas sociedades 
contemporâneas, com ênfase nos processos formativos da sociedade 
em suas variadas matizes políticas criadas, mantidas e transformadas 

3 Disponível em: http://www.gi.fic.ufg.br/ppgcom/duvidas-frequentes/. Acesso em 28-
05-2017.
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pela mídia no terreno de suas intervenções sociopolíticas, recebendo 
também estudos que envolvem a natureza da estrutura das interven-
ções midiáticas na formação e dinâmica de esferas públicas demo-
cráticas, plurais e emancipatórias”.

Já a linha de mídia e cultura, intenta gerar “estudos da produ-
ção cultural midiática em suas interfaces com a dinâmica cultural 
das sociedades contemporâneas, com relevo sobre questões de iden-
tidade, diversidade cultural, multiculturalismo e globalização”. Além 
disso, “promove pesquisas da mídia em suas relações com as ques-
tões culturais da contemporaneidade, com ênfase sobre processos de 
formação de hegemonias, de prática e valores culturais emergentes 
e alternativos oriundos do ambiente midiático, discursivo e imagé-
tico, das suas rotinas produtivas e relações com as demais instâncias 
culturais da realidade social em geral e, em especial, da sociedade 
brasileira”.

O evento realizado em dezembro de 2016 trouxe essas preo-
cupações em torno de um velho tema, mas com renovado interesse 
na sociedade devido aos diversos escândalos e polêmicas travadas 
atualmente, “Mídia, Corrupção e Poder”, que teve como motivação 
analisar “como a corrupção tem perpassado de modo transversal tais 
dimensões sociais, definindo os rumos da cidadania e da cultura em 
âmbito nacional”. 

Como conferencista para a palestra de abertura, convidamos a 
professora titular da UFRGS, Maria Helena Weber, doutora em Co-
municação e Cultura pela UFRJ, devido a sua relevância em âmbi-
to nacional no que se refere a produção científica e atividades sobre 
comunicação política, comunicação pública e comunicação organi-
zacional; comunicação e regimes políticos e sistemas e produção de 
comunicação. Por isso mesmo, ela nos presenteia novamente ao ser a 
prefaciadora dessa obra, que também apresenta uma seção específica 
com discussões sobre o tema central do evento.

Convidamos a todos para compartilharem dos estudos aqui 
publicados, de discussões em constante transformações, que, entre-
tanto, servem como um retrato desse momento que inspira registros 
científicos para o adequado aprofundamento necessário. 





Corrupção e 
Poder





Capítulo 01

Racionalidade instrumental, sistema 
de crenças e corrupção midiática: 
o adolescente em conflito com a 
lei no telejornalismo brasileiro

Lívia do Amaral TRINDADE1 Magno MEDEIROS2 Michele Cunha FRANCO3

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO.

Introdução

A televisão é o meio de comunicação mais presente na vida 
dos brasileiros. De acordo com dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 
2015, 95% da população do país têm TV em sua residência e 73% a 

1 Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo pela UFMT. Mestranda 
em Direitos Humanos pela UFG. Orientação: Magno Medeiros. Coorientação: Miche-
le Cunha Franco. Bolsista Fapeg. livia.at@hotmail.com

2 Doutor em Comunicação e Educação pela Universidade de São Paulo, Brasil(1997); 
Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Infor-
mação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (PPGCOM/FIC/UFG) e do 
Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGIDH/UFG), Brasil. magno.
ufg@gmail.com.

3 Pós-doutoranda junto ao Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Uni-
versidade Federal de Goiás (NDH/PPGIDH). Doutora em Sociologia pela Universida-
de Federal de Goiás, Brasil(2014). Vice-coordenadora do Núcleo em Direitos Huma-
nos da UFG; UFG; Bolsista PNPD CAPES. mcfrancojur@gmail.com.
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assistem diariamente4. Diferentemente do jornal impresso e da inter-
net, a radiodifusão ocorre no Brasil a partir de concessões públicas. A 
Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 221 que a produção 
e a programação das emissoras de rádio e televisão devem atender a 
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; promoção 
da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente; 
regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 
percentuais estabelecidos em lei; além do respeito aos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família. Esses critérios representam a obrigato-
riedade de uma programação afinada com os valores democráticos, 
que respeite os direitos humanos e que cumpra o seu papel de res-
ponsabilidade social. Enfim, que garanta o direito à informação, cuja 
prática jornalística pressupõe clareza, imparcialidade, postura ética, 
diversidade cultural e pluralidade de ideias e de fontes.

Fonseca (2011, p. 60) afirma que os “órgãos da mídia fariam a 
fiscalização do Estado, exercendo assim a forma mais bem acabada 
de ‘controle social’: em relação ao dinheiro público, às ações públicas, 
numa palavra, aos negócios públicos”. Ou seja, caberia à mídia ofere-
cer à população a transparência das ações ocorridas no espaço público 
e a fiscalização do Poder Público. Entretanto, ao avaliar a cobertura 
jornalística relativa ao adolescente em conflito com a lei no Brasil per-
cebe-se uma tendência à obscuridade, situação que possibilita a prática 
da corrupção tanto no que se refere às barganhas operadas no sistema 
brasileiro de concessões de emissoras de rádio e TV, quanto nas rela-
ções promíscuas de poder que desfiguram o jornalismo, em benefício 
de interesses ideológicos e comerciais. Nesse cenário nebuloso, o te-
lejornalismo muitas vezes oculta fatos e omite perspectivas divergen-
tes sobre um determinado tema, inviabilizando vozes dissonantes no 
campo social, político, econômico, cultural e artístico. A análise neste 
artigo será restrita à televisão, especificamente ao telejornalismo, que 

4 Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população bra-
sileira. Realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 
Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quan-
titativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.
pdf
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ainda persiste como meio de comunicação que atinge maior número 
de pessoas no país. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 
obtidos no ano de 2013, apontam que 97,2% da população têm aces-
so à televisão5, dado ratificado pela Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, 
conforme mencionado anteriormente. Mesmo com o crescimento do 
alcance e gradativa democratização da internet, a televisão ainda é o 
principal ponto de informação da população – quando considerados 
meios de comunicação, o que torna relevante uma reflexão acerca da 
pré-organização do sistema de crenças pelo telejornalismo a partir do 
conceito de obscuridade, assim como sobre a “mistura”, para não dizer 
promiscuidade entre o público e o privado, que favorece a existência 
da corrupção. Entende-se aqui como sistema de crenças o conjunto de 
mitos, regras, modo de agir/pensar e crenças que regem determinado 
grupo em uma livre interpretação da obra de Lévi-Strauss (1991).

Em relação à obscuridade, nos remetemos ao pensamento de 
Kant (1999). De acordo com ele, a consciência é a condição universal 
e imprescindível a todo conhecimento, sendo que a ausência de cons-
ciência acerca da representação é definida por Kant (1999, p. 50) como 
obscuridade. “A diferença da forma do conhecimento baseia-se numa 
condição que acompanha todo conhecer – a consciência. Se estou cons-
ciente da representação, então ela é clara, se não estou consciente dela, 
obscura”. Essa argumentação apresentada pelo autor relaciona-se com 
a Lógica, uma vez que Kant expõe que a mesma não deve se ocupar de 
representações obscuras. 

Visto que a consciência é a condição essência de toda 
forma lógica de conhecimentos, a Lógica não pode e 
não deve se ocupar de nada senão de representações 
claras, mas não de representações obscuras. Na Ló-
gica não vemos como surgem as representações, mas 
unicamente como as mesmas concordam com a for-
ma lógica. A rigor, a Lógica não pode de modo algum 
tratar das meras representações e de sua possibilidade. 
(KANT, 1999, p. 50)

5 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: síntese de indicadores 2013.
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Essa obscuridade impede que o sujeito (transcendental) assi-
mile com clareza o conhecimento do objeto, ainda que representação 
não signifique necessariamente conhecimento. Sem a consciência da 
representação, a assimilação realizada pelo sujeito é obscura. Não é 
possível identificar os detalhes que envolvem o todo e desse modo o 
conhecimento é comprometido.

A formação de opinião sobre um tema passa pela “construção 
do conhecimento”. Ao assimilar determinada representação obscura, o 
sujeito forma um “pseudo-conhecimento”, em virtude, conforme dito, 
da ausência de clareza. A produção da obscuridade pode ser conside-
rada uma ferramenta utilizada por empresas de telejornalismo visando 
à manutenção de determinado sistema de crenças, que lhe for con-
veniente. Ao tratar do adolescente que comete ato infracional, priori-
zam-se discursos midiáticos que tratam desse ator como impune, alta-
mente violento e responsável pelo aumento da criminalidade no país. 
Exceções à parte, a cobertura telejornalística dos casos que envolvem 
atos infracionais cometidos por esses sujeitos não traz elementos que 
tragam elementos capazes de fomentar questionamentos ao sistema de 
crenças predominante.

Se consideradas pesquisas de opinião (DataSenado6, Datafolha7 
e CNT/MDA8), é possível afirmar que parcela majoritária da socieda-
de acredita que a solução para a criminalidade se restringe ao siste-
ma jurídico punitivo, notadamente às prisões, versão alimentada pelo 
Poder Público brasileiro que, historicamente, tem adotado soluções 
imediatistas em detrimento de políticas mais complexas capazes de, 

6 Pesquisa do DataSenado aponta que maioria dos entrevistados quer redução da 
maioridade penal. Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias/mate-
rias/2015/07/16/pesquisa-do-datasenado-aponta-que-maioria-dos-entrevistados-
-quer-reducao-da-maioridade-penal

7 87% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Disponível em: http://
datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/04/1620652-87-dos-brasileiros-sao-
-a-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.shtml

8 Mais de 90% dos brasileiros querem redução da maioridade penal, diz pesquisa CNT/
MDA. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/11/
mais-de-90-dos-brasileiros-querem-reducao-da-maioridade-penal-diz-pesquisa-cntm-
da.htm
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por meio da integração de ações públicas, possam alterar o sistema 
vigente. Qualquer alteração de perspectiva sobre o problema da cri-
minalidade geraria riscos à manutenção do sistema de crenças, isso 
porque, a mudança de enfoque em relação às dificuldades enfrentadas 
na área da segurança expõe falhas em todo o sistema vigente – falta 
de investimentos em outras áreas do governo, como educação. Abalos 
nos sistemas de crenças normalmente têm grande impacto nos índices 
de audiência, notadamente dos programas policialescos da televisão 
aberta no Brasil. Assim, adotando-se a fórmula conformista de não 
abalar o sistema de crenças, esses programas reproduzem valores de 
uma moral autoritária e conservadora, na qual impera a intolerância 
e o discurso de ódio contra as minoridades sociais, incluindo crianças 
e adolescentes pobres, marginalizados e excluídos social, econômica e 
politicamente.

A apresentação midiática da violência cometida pelo adolescen-
te não é acompanhada de uma análise acerca desse sujeito, ou seja, de 
sua precária inserção na sociedade e de restrições ao seu acesso aos 
meios de mobilidade social, quer seja por meio da educação ou do 
trabalho e, assim, os direitos sociais e humanos não são vistos como 
direitos de cada cidadão, mas como benesses em tempos de eleição. A 
cobertura realizada, dado que se restringe a espetacularizar atos pra-
ticados por esses adolescentes em conflito com a lei, sem abordar a 
vulnerabilidade social, estrutural em que se encontram, apenas reforça 
o sistema vigente, e exerce uma eficácia simbólica perversa.

Dito de outro modo, a forma com que são retratados atos infra-
cionais cometidos, sobretudo contra a vida e o patrimônio, fomenta 
o medo e a insegurança da população, e legitima a reprodução de um 
discurso de ódio relacionado à criança ou ao adolescente em conflito 
com a lei. Importante ressaltar que o telejornalismo brasileiro não re-
presenta da mesma forma todos os “menores” brasileiros. O adolescen-
te em conflito com a lei irrecuperável é aquele que reside na periferia, 
é negro e pobre. Quando trata de crimes cometidos por adolescentes 
de classe média ou alta, a abordagem é outra. Crimes cometidos por 
ou contra jovens são abordados de maneiras distintas, a depender da 
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classe social, etnia ou raça do autor/vítima. Inúmeros exemplos podem 
ilustrar essa percepção: quando no polo ativo, por exemplo, de tráfico 
de substâncias psicoativas ilícitas, adolescentes da classe média são fre-
quentemente tratados como estudantes “e sua conduta como um ato 
desviante, ao passo que o jovem da favela é tratado como “bandido” e 
“criminoso”. No polo passivo, a morte de um jovem das camadas so-
ciais superiores receberá maior cobertura que as incontáveis mortes de 
jovens negros moradores das periferias pobres. 

Constatação disso pode ser feita ao analisar, mesmo que super-
ficialmente, algumas manchetes: “Universitário é preso suspeito de 
vender drogas a estudantes e em festas na Paraíba”9 e “Jovem de classe 
média autuado em flagrante por tráfico é solto em Praia Grande”10. 
Quando os autores são da periferia o enfoque é diferente: “Menor 
esconde drogas em parque infantil de Piracicaba e é apreendido”11 e 
“Menor é apreendido com cocaína no bolso da bermuda em Araçatu-
ba”12. No caso do adolescente apreendido com drogas em Piracicaba, 
por exemplo, apenas quando você abre a notícia o leitor descobre que 
os entorpecentes não estavam em um parque, mas em uma região pró-
xima. Trata-se, então, da adaptação dependendo do caso apresentado. 
Quando se aborda na notícia atos cometidos por alguém de classe mé-
dia, por exemplo, é apenas uma infração e os demais atributos da pes-
soa são destacados. No momento em que o mesmo ato, ou até mesmo 
mais leve, é realizado por moradores de áreas periféricas o enfoque é 
exclusivo no crime, investe-se no sensacionalismo. Isso contribui para 
a manutenção das opiniões (senso comum) vigente, o sistema perma-

9 http://portalcorreio.com.br/noticias/policia/crime/2016/09/01/NWS,283719,8,153,-
NOTICIAS,2190-UNIVERSITARIO-PRESO-SUSPEITO-VENDER-DROGAS-ES-
TUDANTES-FESTAS-PARAIBA.aspx

10 http://www.atribuna.com.br/noticias/detalhe/noticia/jovem-de-classe-media-autua-
do-em-flagrante-por-trafico-e-solto-em-praia-grande/?cHash=040de836a2904ebe6b-
6299d4ba036f83

11 Disponível em: http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2016/12/menor-es-
conde-drogas-em-parque-infantil-de-piracicaba-e-e-apreendido.html

12 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noti-
cia/2016/12/menor-e-apreendido-com-cocaina-no-bolsa-da-bermuda-em-aracatuba.
html
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nece intacto. O que é apresentado pelo telejornalismo de modo obscu-
ro teria então uma eficácia simbólica no sentido de manter incólume o 
senso comum, ao invés de despertar um senso crítico.

De acordo com Lévi-Strauss (1991), eficácia é a capacidade de 
produzir efeitos, o que qualifica uma causa. A eficácia simbólica, por 
sua vez, tem uma causalidade complexa estruturada, ocorrendo por 
meio de mecanismos psicofisiológicos, por meio dos quais o sujeito 
toma lugar do objeto e o objeto substitui o sujeito. A eficácia simbó-
lica é utilizada para preservar o sistema de crenças. Segundo o autor, 
(1991), o sistema de crenças possui caráter incontornável. Ao invés de 
buscar a clareza – mesmo que isso represente um rompimento/des-
truição do sistema de crenças vigente, opta-se por uma representação 
obscura para que se preserve esse sistema. Qualquer ruptura repro-
duziria uma “desordem”, o que até mesmo para a imprensa – que tem 
teoricamente um papel contestador – seria inviável. Isso porque, a 
“imprensa livre” está inserida em seu próprio sistema, que concentra 
interesses particulares e oligárquicos, sobretudo no Brasil, em que há 
uma evidente concentração dos meios de comunicação em poder de 
poucas famílias.

Nesse sentido, é possível avaliar que a eficácia simbólica como 
estruturação de unidades sistemáticas sobre os fatos tolhe a ética do 
reconhecimento, pois contribui na ausência de clareza e, consequen-
temente, impede a formação efetiva da consciência. Sem uma reflexão 
da representação e posteriormente a reflexão destas reflexões não há 
consciência crítica. A inexistência de consciência impede a existência 
da ética do reconhecimento, que é fundamentada na consciência de 
que o Eu tem a consciência de que é o Outro do Outro. Sem a possi-
bilidade de enxergar que o Outro é diferente do Eu e, portanto, o Eu é 
diferente do Outro, não reconhecimento do telespectador nesse Outro 
apresentado pelo telejornalismo – neste caso o adolescente que comete 
ato infracional.
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No limiar entre o público e privado

Lima (2013) destaca o oligopólio da mídia brasileira, com fortes 
características de controle privado e de discurso homogêneo. O fato 
das concessões de radiodifusão pertencerem aos mesmos grupos des-
de a República Velha, concentrando diversos veículos de comunicação 
interfere no equilíbrio entre o público e o privado. A imprensa – aqui, 
especificamente, neste artigo tratamos do telejornalismo – que teo-
ricamente deveriam exercer o controle social em relação ao Estado, 
conforme afirma Fonseca (2011), leva ao espaço público o interesse 
privado, de suas corporações neoliberais. A função informativa ficaria 
restrita aos interesses corporativos, travestidos de notícias.

Vicente (2009) ressalta que essa concentração, que se intensifi-
cou, sobretudo a partir da década de 1970, traz reflexos qualitativos 
importantes na percepção dos consumidores dos “produtos” ofereci-
dos pelos meios de comunicação e chama a atenção para o fato de que 
essa concentração se coaduna com a lógica neoliberal, que pressupõe 
o desmantelamento do Estado social: “A mídia trabalha com produtos 
e bens simbólicos, nem sempre quantificáveis, materialmente falando, 
mas diretamente relacionados com a forma de entender e sustentar 
valores políticos, econômicos e culturais nas sociedades.” (VICENTE, 
2009, p.149).

Fernandes (2014), ao analisar a perda do espaço público, evoca 
a obra da filósofa Hannah Arendt ao argumentar que, enquanto na 
esfera privada predomina-se a distinção e desigualdade, na esfera pú-
blica prevalece a igualdade. É essa igualdade que permite aos homens 
efetuar transformações. Fischer (2005) afirma que, para Arendt, “a am-
pliação da esfera privada não a transforma em pública, pelo contrário, 
significa que a própria esfera pública refluiu”. Desse modo, não se trata 
de uma substituição, mas de uma perda de espaço. 

Ao analisar as novas configurações sociológicas da contempora-
neidade, tencionando diversos momentos históricos, Richard Sennett 
(2016) observa gradual esvaziamento do espaço público e progressivo 
império de vivências privadas. Ou seja: à medida que se fragilizam os 
laços sociais e comunitários, cresce o culto aos valores individualistas, 
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privatistas ou egoísticos. Assim, constrói-se uma sociedade na qual se 
vive um efetivo declínio do sujeito público – partícipe de ações políti-
cas comunitárias, em benefício de um sujeito voltado para interesses 
individualistas.

Trata-se, nas palavras de Sennett (2016), de construção de certas 
tiranias da intimidade, cuja submissão enaltece o espaço privado em 
detrimento do espaço público. Tal sociedade “glamourizada” impul-
siona os indivíduos ou à reclusão intimista ou à exposição espetacula-
rizada. Com efeito, edifica-se uma sociedade do espetáculo na qual o 
público é privatizado e o privado e publicizado.

A partir da obra de Richard Sennett, Botton (2010) expõe que o 
“retraimento do homem para a vida privada foi definindo duas estra-
tégias identitárias possíveis: ou a total reclusa do domínio privado, ou a 
personalização do domínio público, mais especificamente, na política”. 
É nesse contexto que se desenvolve, segundo o autor, uma cultura do 
espetáculo – em que a personalidade do agente político é mais impor-
tante até mesmo do que o conteúdo. “O importante não era o conteúdo 
do discurso ou as propostas desse homem público, valia mais a perso-
nalidade que ele apresentava, como se ele fosse passível de detecção de 
caráter através de seus traços pessoais” (BOTTON, 2010, p. 628).

De acordo com Fernandes (2014), a partir do século XIX o go-
verno passou a concentrar seus esforços em resguardar o privado, mais 
especificamente a propriedade privada. É o momento em que o priva-
do começa a assumir o espaço do público. 

Se a esfera pública tem sido colonizada por interesses 
privados, sistematicamente podados e despojados de 
suas conexões públicas e arranjados para o consumo 
privado e quase nunca para a produção dos laços so-
ciais, tal trabalho também pode ser pensado como uma 
“descolonização” da esfera pública. (FISCHER, 2005, p. 
54)

Com isso, o interesse privado é colocado como interesse público. 
A esfera pública passa a ser privada, mas travestida de pública. Nesse 
viés privatista e individualista, fomentam-se condições favoráveis ao 
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terreno da corrupção. Tanto corruptos como corruptores, desde dife-
rentes angulações, agem sob a égide do interesse privado e individua-
lista. Essa é a lógica essencial da corrupção como prática sociopolítica: 
esvaziar o interesse coletivo em benefício da satisfação escusa de inte-
resses privados e egóicos. 

Nesse contexto temos a televisão, ocupando importante papel 
nessa construção do “público”. Isso porque, diferentemente dos tempos 
em que as discussões ocorriam na ágora, hoje a mídia “canaliza” a dis-
cussão e campo de demonstração política ou protagonismo midiático. 
É ela que decide (não aqui considerando um caráter exclusivo na cana-
lização desse campo, mas seu papel importante nesse cenário) a pauta 
e o enfoque que será dado. Nesse sentido, o oligopólio midiático bra-
sileiro apontado por Lima (2013) gera mais do que um sinal de alerta. 
Isso porque, segundo o autor, parte da mídia brasileira não tem com-
promisso com a verdade. “Há casos documentados em que a mídia 
insiste numa determinada cobertura ou na divulgação de determina-
das matérias que se comprovaram falsas e mesmo assim a divulgação 
continua sem que a mídia reconheça que errou” (LIMA, 2013, p. 37).

Caso se opte por tratar a precariedade de direitos e de serviços 
essenciais oferecidos pelo Estado a uma grande parcela da população 
jovem brasileira, ou seja, o contexto social em que vive, seria neces-
sário evidenciar que a maior parcela de casos de corrupção no Brasil 
incide sobre a saúde e a educação.  Significa dizer que uma abordagem 
mais aprofundada acerca do problema, que não se restrinja a satani-
zar o adolescente em conflito com a lei ou a demanda por punição, 
pode vir a ferir interesses dos detentores do sistema de radiodifusão 
que, no caso brasileiro, é predominantemente composto por famílias 
das elites políticas tradicionais, pois, segundo levantamento feito pelo 
jornal Folha de São Paulo13, 24% das 250 concessões de TV no Brasil 
pertencem a políticos. Há casos notórios, como as afiliadas da Rede 
Globo de Televisão que, em Alagoas, pertencem à família Collor de 
Melo; no Maranhão, à família Sarney; na Bahia, à família Magalhães; 
no Rio Grande do Norte, à família de Garibaldi Alves; Sergipe, Albano 

13 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0608200108.htm
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Franco, só para citar algumas famílias que comandam o cenário políti-
co de suas respectivas regiões há mais de quatro décadas.

A concentração de informação na mão de uma elite empresarial/
política, somada à corrupção, tem provocado um déficit democrático, 
sobretudo em democracias jovens e não consolidadas, como no Brasil. 
De acordo com Warren (2004), a teoria política tem subestimado a im-
portância da corrupção no enfraquecimento da democracia. O autor 
assume que a corrupção quebra um elo fundamental ao regime de-
mocrático, que é a capacidade da população de participar de decisões 
públicas, uma vez que consiste em priorizar o interesse privado em 
detrimento do público e, por conseguinte, afeta negativamente proces-
sos de inclusão social ao debilitar a capacidade do Estado em oferecer 
serviços públicos essenciais.

Lima (2013) argumenta que, embora a mídia possa ser agente de 
corrupção, ela não é vista como tal. Ela é tratada somente como ins-
trumento de controle. “[...] a mídia também pode ser, e muitas vezes 
é uma instituição que é ou agente corruptor ou uma instituição onde 
nela mesma existem processos de corrupção” (2013, p. 40). A partir 
do momento em que a mídia “ocupa” um espaço público na defesa de 
interesses privados, ela é uma empresa qualquer. Dentro disso está a 
televisão, que, embora seja uma concessão pública, tem historicamente 
no Brasil atendido à demanda privada, defendendo um posicionamen-
to neoliberal, argumento corroborado por Vicente (2009). 

A ação dos telejornais, muito longe de cumprir sua missão de 
“prestação de serviços”, concentra-se em manter o sistema vigente. 
Sistema esse lucrativo e de cunho privado. Lima (2013) destaca que a 
abordagem da mídia sobre a corrupção é sempre seletiva. É de acordo 
com as demandas privadas em relação ao mercado e ao poder institu-
ído.

Uma crítica à racionalidade
instrumental do telejornalismo

Uma análise da cobertura telejornalística relacionada ao menor 
infrator revela que ela não se dá com o intuito de compreender os fatos 
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e seu contexto, mas reforçar o sistema vigente. Desse modo, a atuação 
da mídia televisiva é realizada conforme uma racionalidade instru-
mental. São apresentados números dos crimes, mas não há um estudo 
desses dados e a construção de um enfoque aprofundado. É a ideia da 
resolutividade a qualquer preço, sem interesse em compreender o pro-
blema como um todo e suas origens. A racionalidade instrumental no 
telejornalismo visa a massificar e a “solidificar” o senso comum.

Essa concepção jornalística vai contra a função social das con-
cessões de radiodifusão pública. No Brasil os serviços de rádio e tele-
visão necessitam de concessões que são outorgadas pelo Senado Fede-
ral e Câmara dos Deputados. As concessionárias devem cumprir uma 
série de requisitos para manterem e renovarem sua autorização legal 
de funcionamento. Esses itens dizem respeito principalmente a uma 
responsabilidade social em relação ao conteúdo transmitido. Embora 
sejam livres para realizarem críticas e narrativas de fatos verdadeiros, 
as emissoras de rádio e televisão devem gerar programação que aten-
da a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. No en-
tanto, o que se percebe é que pouco conteúdo analítico ou artístico é 
produzido.

No caso da cobertura relacionada a atos infracionais graves co-
metidos por adolescentes, a argumentação se resume a três pontos: 
explorar a quantidade de vezes que ele foi apreendido (o que o tira da 
condição de criança/adolescente para a situação de bandido), a impos-
sibilidade de internação por mais de três anos devido à proteção do 
Estatuto da Criança e Adolescente (o que gera indignação popular) e o 
relato da vítima (que traz emoção à narrativa). Não é comum verificar 
no relato jornalístico a descrição do que está previsto no Estatuto para 
garantir que o cumprimento da medida socioeducativa tenha efeito 
“restaurativo” a esse jovem, muito menos uma abordagem que ques-
tione como se dá a construção/formação do adolescente em conflito 
com a lei. O objetivo é instrumental: O que foi roubado? Qual a pena? 
Fato e efeito, nada mais. A abordagem meramente instrumental da im-
prensa embala as críticas ao Estatuto da Criança e Adolescente e a, 
consequente, “impunidade” do adolescente infrator. Em uma relação 
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de eficácia simbólica, o medo e a sensação de impunidade alimentam 
a necessidade de clamar pela redução da idade penal e responsabilizar 
esses “delinquentes”.

Há uma relação simbiótica em que imprensa, Congresso Na-
cional e sociedade se pautam ciclicamente. Nos dizeres de Rodrigues 
(2002), a imprensa agenda o Congresso porque agenda a opinião pú-
blica, que agenda a imprensa, que agenda o Congresso, que agenda a 
imprensa, que agenda a opinião pública...e assim sucessivamente. As-
sim sendo, os temas levantados pela imprensa são refletidos em discus-
sões e alterações legislativas no Congresso Nacional. Mais inquietante 
do que uma abordagem meramente pergunta/resposta, sem nenhum 
tipo de reflexão, pautar a discussão pública sobre temas tão relevantes 
é o fato daqueles que deveriam zelar pelo cumprimento da função so-
cial dos programas de radiodifusão serem proprietários de concessões 
ilegítimas. Dados do Observatório da Imprensa revelam que 32 depu-
tados federais e oito senadores são proprietários de canais de rádio ou 
televisão, o que contraria a Constituição Federal. A propósito, a Carta 
Magna veda taxativamente que políticos sejam proprietários de emis-
soras de rádio e televisão, de modo a se evitar a promiscuidade entre 
o público e o privado. Entre o interesse da coletividade e as vantagens 
eleitorais individuais. Em vista disso, verifica-se que duas esferas que 
deveriam ser independentes (mídia e política) se unem para manter o 
sistema de crenças vigentes. A manutenção do status quo ignora a pos-
sibilidade de gerar conhecimento e utiliza da obscuridade para criar 
um jornalismo meramente instrumental.

Sobre a noção de obscuridade, Kant tenciona os erros, cuja prá-
tica é inevitável, à necessidade de investigar a suas fontes e as suas apa-
rências.

A fim de evitar erros – e inevitável nenhum erro o é 
absoluta ou simplesmente, muito embora o possa ser 
relativamente para os casos em que, mesmo sob o risco 
de errar, é inevitável para nós julgar – repetindo, a fim 
de evitar erros, é preciso procurar descobrir e explicar a 
fonte dos mesmos, a aparência. Pouquíssimos, porém, 
foram os filósofos que fizeram isso. Eles só trataram de 



36 Comunicação e Mídia: Interfaces com a cidadania e com a cultura

refutar os mesmos, sem apontar a aparência em que 
tinham origem. Esta descoberta e dissolução da apa-
rência é um serviço à verdade de muito maior mérito 
do que uma refutação direta dos erros mesmos, com o 
que não se consegue obstruir a fonte desses erros, nem 
evitar que a mesma aparência, pelo fato de não ser co-
nhecida, venha de novo a induzir em erros em outros 
casos. (KANT, 1999, p. 73).

Dessa maneira, o autor trata da aparência como fator que con-
tribui para o erro. Seria então mais um obstáculo ao conhecimento. 
Somente quando se desnuda a aparência, fazendo com que a mesma 
fique visível ao sujeito é que se permite a superação do erro. Assim 
sendo, essa superação da aparência rumo ao conhecimento é impres-
cindível para transpor o racionalismo instrumental. Por conseguinte, 
a busca pela verdade e o conhecimento “real” transporta a questão en-
volvendo o telejornalismo para o campo científico.

Kant (1999) expõe uma oposição entre matéria e forma, ao tratar 
da verdade como coerência e como correspondência. Nesse sentido a 
verdade formal é aquela que diz respeito à forma de um pensamento, 
enquanto que a verdade como correspondência é a verdade material, 
fazendo correspondência com o objeto do conhecimento. “Pois a ver-
dade formal consiste unicamente na concordância do conhecimento 
consigo próprio, abstração feita de todos os objetos e de toda distinção 
entre os mesmos” (KANT, 1999, p. 68). Sendo que, de acordo com ele, 
há três princípios que funcionam como critérios de verdade puramen-
te formais: da contradição e da identidade, da razão suficiente e do 
terceiro excluído. 

Reflexões para uma investigação

A relação entre a abordagem instrumental telejornalística rela-
cionada ao adolescente que comete ato infracional e a construção da 
opinião pública contrária a ele necessita de aprofundamento. A ques-
tão envolve muito mais do que uma análise simplista sobre o telejorna-
lismo, pois ao fazê-lo corre-se o risco de cair na racionalidade instru-
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mental, foco de crítica. Desta maneira, uma reflexão complexificada 
exige que se trilhe caminhos que vão desde o campo da Comunicação, 
da Sociologia até os Direitos Humanos. O questionamento do sistema 
de crenças deve ter como ideal uma unidade sistêmica (em que o todo 
funcione bem, respeitando as partes). A base para esta investigação 
pode ser o questionamento do sistema de crenças vigente, a partir de 
uma abordagem que respeite as diferentes disciplinas que circundam 
o tema. É imprescindível que a análise considere o sistema de cren-
ças no qual o telejornalismo está inserido e a relação entre adolescente 
em conflito com a lei e sociedade. Isso porque é necessário que não 
se uniformize a análise, mas que seja possível destacar os resultados 
divergentes a partir de diferentes pontos de vista.

Nesse estudo interdisciplinar deve-se primar pelo princípio de 
não-contradição. Isso porque a interdisciplinaridade não é a simples 
fusão das disciplinas, mas revelar a coexistência dos diversos sentidos, 
mantendo a polissemia. Ela exige a manutenção da separação entre as 
disciplinas, mesmo diante da interação. É nesse sentido que o princípio 
de não-contradição permite a articulação entre os diferentes aspectos 
ao separá-los. A partir da polissemia – uma das bases para uma inter-
disciplinaridade sustentável – é passível a construção de um estudo 
interdisciplinar com base na Dialética. A Dialética não é uma lógica 
da contradição, mas da polissemia. Sendo que, a interdisciplinaridade 
é uma cultura da polissemia. Desta maneira, a Dialética é a lógica da 
interdisciplinaridade.

A investigação da abordagem do telejornalismo sobre o adoles-
cente em conflito com a lei com intuito de romper a racionalidade ins-
trumental desse jornalismo deve considerar as premissas de um estudo 
interdisciplinar com suporte na dialética. Para isso é imprescindível 
que sejam respeitados os limites entre as disciplinas que serão alicerces 
para a pesquisa. 
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Considerações finais

A racionalidade instrumental do telejornalismo é um obstáculo 
para uma abordagem responsável acerca do adolescente que comete ato 
infracional no Brasil. Para aprofundar neste assunto se faz necessário um 
estudo interdisciplinar, uma vez que é enriquecedor para a análise bus-
car em diferentes disciplinas os caminhos para compreender os fenôme-
nos que envolvem a temática. 

Pode-se observar que o telejornalismo utiliza da obscuridade para 
manter o sistema de crenças vigente. Desse modo, o material produzido 
não tem papel questionador, apenas mantenedor das ideias e pré-concei-
tos existentes. Cabe avaliar quais os motivos para essa recusa em inter-
pelar esse sistema. Seria autodestrutivo para a imprensa criar lacunas a 
serem refletidas pela população em relação ao sistema de crenças? Seria 
menos lucrativo romper com o atual sistema e tentar modificar o olhar 
do telespectador sobre o adolescente em conflito com a lei, assim como 
a população marginalizada? São esses alguns dos questionamentos que 
podem ser levantados a partir de uma crítica à racionalidade instrumen-
tal jornalística. Qual seria então o caminho em busca de uma racionali-
dade compreensiva?

As obras de Kant e Lévi-Strauss – cada um à sua maneira – abrem 
as portas para essa reflexão. Como fator inconstitucional, o telejornalis-
mo desrespeita a população ao formatar a verdade de acordo com cri-
térios obscuros. E avilta gravemente as demandas da coletividade ao se 
constituir e se manter a partir de redes políticas de corrupção, promo-
vendo a privatização da esfera pública em benefício de interesses pri-
vados. Assim, no contexto das indústrias da comunicação, corruptos e 
corruptores operam para privatizar o público e publicizar o privado. São 
as tiranias de uma sociedade individualista, intimista e espetaculariza-
da. A extensão da aplicação dessa obscuridade nos processos midiáticos 
poderia ser medida? É nesse sentido que uma pesquisa interdisciplinar 
poderia contribuir para despir estas questões, trazendo conceitos e res-
peitando limites de cada ciência a ser aplicada. Sendo que a base para a 
construção seguiria os princípios da não-contradição – o mesmo predi-
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cado não pode ser afirmado e negado sobre o mesmo sujeito – e da razão 
suficiente – em que tudo possui uma causa ou razão suficiente para ser 
tal como é e não de outra maneira.
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Capítulo 02

Corrupção e Cidadania: as 
representações sociais da corrupção

Vanusa da SILVA14; Claudomilson BRAGA15
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Sobre a Teoria das Representações Sociais (TRS)

Fundada por Serge Moscovici na década de 1960, a Teoria das 
Representações Sociais demonstra o surgimento das representações 
sociais a partir das relações grupais, bem como a maneira que se dão 
suas modificações ao longo do tempo. Para o autor, o diálogo e a con-
versação são fundamentais na formação delas, uma vez que, a partir 
do diálogo e da conversação surgem significações para os agentes en-
volvidos.

Tal teoria está relacionada ao senso comum, pelo motivo de ser 
as representações sociais, segundo Moscovici (1981), valores, cren-
ças, conceitos e explicações do dia-a-dia ou em outras palavras, uma 
versão moderna do senso comum. Para o autor, surgem do cotidiano, 
sendo assim, todos os indivíduos e grupos recorrem as representa-
ções sociais em seus diferentes vínculos.

Para Moscovici (1981), a objetivação e a ancoragem são os dois 
processos que estruturam a representação. Vala & Monteiro (2006) 
nos ajuda a compreender estes processos, sendo o primeiro, a forma 
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que se organizam os elementos que constituem-na, bem como o meio 
pelo qual se convertem em demonstrações da realidade. Enquanto 
que o segundo, refere-se a âncoras que são os próprios objetos para 
construir a representação de um novo objeto. Conforme a definição 
de Moscovici (2003), tornar o não familiar em familiar. Pode-se as-
sim considerar que o universo é constituído de representações.

De acordo com Abric (1994), toda representação possui um 
Núcleo Central e um Sistema Periférico, sendo estes sistemas os de-
monstradores dos significados das representações, o primeiro deter-
mina a ordem da representação gerando o significado dos seus ele-
mentos. Já o segundo protege o primeiro e diz respeito as diferenças 
individuais. Assim sendo, o primeiro é bem mais resistente que o 
segundo. Nessa perspectiva, o Núcleo Central é a essência da repre-
sentação.

Diante disto, irrompeu-se a possibilidade de identificar as re-
presentações socais da corrupção, sendo que as ideias que os indiví-
duos possuem a respeito do assunto, sejam quais forem, não surgi-
ram do nada e sim a partir das experiências adquiridas nas relações 
sociais, ou seja, nas trocas e interpretações de informações.

Corrupção e Cidadania

Ao introduzir sua obra sobre crimes de corrupção, Oliveira 
(1994) expressa que a corrupção é conhecida por meio de variadas 
nomenclaturas nos diferentes países do mundo. No Brasil, entre tan-
tas estão o “jeitinho brasileiro”, “leite da criança” e a expressão “por 
debaixo dos panos” de imediato são as mais populares. Independente 
dos apelidos que a criatividade atribui em cada lugar, todos remetem 
ao significado único. 

De acordo com Bezerra (1995, p. 33), as categorias do envol-
vimento humano com as práticas corruptas estão relacionadas aos 
vínculos de natureza pessoal “parentesco, amizade, patronagem, ou 
camaradagem, entre outras”. O autor cita troca de favores bem como 
as práticas concebidas como corruptas e corruptoras.  
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E isto não começou há pouco. Segundo Oliveira (1994), his-
toricamente existem registros de corrupção em meados de setenta 
antes de Cristo. Segundo Carvalhosa (2015, p. 86), “a corrupção em 
nosso país é de natureza sistêmica e vem de longa data, dos tem-
pos coloniais”. Então, desde sempre, se é que podemos dizer assim, 
a corrupção atua na vida humana, para o autor ela “resiste às leis, às 
formas de Estado e de governo, aos regimes políticos, aos sistemas 
sociais” (p. 3).  Quanto ao que poderia contê-la, o autor aponta que:

As leis definem os fatos de corrupção para que todos 
tenham consciência de sua ilicitude. Graças a essa 
definição legal conseguem-se evitar muitos deslizes; 
mas, apesar desse esclarecimento das consciências, 
atos de corrupção ocorrem todos os dias (OLIVEIRA, 
1994, p. 2-3).

Tal discurso não possui intenção de convencer quanto a legali-
dade da corrupção, mas de orientar que embora existam as concep-
ções do que é corrupção, bem como as punições – ou não – para os 
quais cometem, a sociedade sempre viverá com a possibilidade de 
se esbarrar em algum aspecto que abrange as “práticas corruptas” 
cotidianamente.

Levando em consideração tais observações, percebe-se que os 
diferentes grupos que compõem a sociedade podem adotar diferen-
tes compreensões do assunto, a partir de como a informação que tais 
agentes recebem é estruturada. Vale lembrar que os processos comu-
nicacionais concebem as representações.

De acordo com Carvalhosa (2015), “no Brasil a população con-
sidera que qualquer autoridade é corrupta [...]” (p. 83), e isto pelo 
motivo que em nosso país, “governar é apropriar-se dos recursos pú-
blicos para proveito próprio e o dos partidos políticos no poder” (p. 
101). Neste sentido, observa-se que a corrupção possui um destaque 
em relação aos aspectos políticos, o que implica na opinião dos indi-
víduos, uma vez que os agentes sociais possuem facilidade de repro-
duzir informações conforme a maneira que a recepcionaram, ou seja, 
a ideia de estabelecer relação dos agentes políticos com corrupção é 
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resultado das informações que os indivíduos incorporam, a partir 
das fontes que nos transferem algum conteúdo que comporá a com-
preensão dos assuntos. Vale lembrar que, logicamente, a maior par-
te destas informações são transmitidas pelos meios de comunicação 
tradicionais, e para além disso, as conversações cotidianas.

Cabe-nos aqui, atentar para as influências que todo este con-
junto de definições e aspectos relacionados a corrupção desempe-
nham sobre o que condiciona a essência e procedência da vida hu-
mana no seio social, a saber, a cidadania.

Para Marshall (1967), o Estado é a base para a consolidação 
da cidadania, uma vez que é o responsável em conceder os direitos 
aos indivíduos e grupos.  Sua discussão analisa três componentes 
do conceito de cidadania, que são: direitos civis, políticos e sociais. 
O autor aponta para a evolução histórica do conceito de cidadania 
partindo do seu desenvolvimento na Inglaterra, o que pode ser, e é 
aplicado as discussões atuais da temática, principalmente pelo desa-
fio de se estabelecer igualdade em meio a um sistema que é desigual, 
como aponta o autor. 

Carvalhosa (2015), considera que a corrupção mesmo quan-
do parte de uma determinada instituição ou sistema é capaz de 
atingir a coletividade e arruinar tanto a construção quanto a pre-
servação da cidadania.  Para Assis (1994), a corrupção foi causada 
pelo suprimento das bases da cidadania e isto no contexto político 
do autoritarismo. Sendo assim, fica evidente que nos diferentes ní-
veis sociais a corrupção implica consequências significativas para 
o desenvolvimento da cidadania e isto, muitas vezes concebidas na 
busca pelo poder, seja político, econômico ou de qualquer outra es-
pécie.

Metodologia

Tendo em vista as teorias apresentadas anteriormente, é pos-
sível identificar determinados aspectos relativos à opinião dos es-
tudantes sobre corrupção.  O conteúdo analisado foi extraído do 



Braga, Cirino e Oliveira (org.) 45

resultado de duas pesquisas científicas de caráter clássico explorató-
rio sobre corrupção, uma com enquadramento quantitativo segundo 
Gunther (2006), na qual as respostas foram quantificadas conforme 
recursos estatísticos (Plataforma de Formulários do Google), para 
possíveis considerações (comprovações matemáticas) que permiti-
ram observar se o problema foi respondido conforme os interesses 
da investigação, de modo mensurável (descrito em números e gráfi-
cos indicadores) e tais dados foram interpretados textualmente. Res-
salta-se que pelo fato da pesquisa ter envolvido interesses subjetivos 
que não podiam ser mensurados, a investigação possui também en-
quadramento qualitativo conforme Gunther (2006), o que resultou 
em outra pesquisa.

Por se tratar de uma investigação na qual o objeto submetido a 
avaliação foram seres humanos e que a resposta para o problema pro-
posto não foi exata, considera-se que a pesquisa teve maior vocação 
dentro do método qualitativo. Portanto, a outra pesquisa abordou 
o viés qualitativo, na qual a amostra foi diminuída em relação a da 
primeira pesquisa e as respostas transcritas e analisadas conforme 
Bardin (2009).

Dentro do campo da comunicação e cidadania, investigou-se 
a opinião sobre o tema – corrupção. Tema selecionado em acordo 
com as colaboradoras Wanessa Teixeira Antunes e Fernanda Cristina 
Moreira, a partir da atualidade do assunto.

Tendo em vista que o ano de 2016 foi marcado por um contexto 
em que muito se falava em corrupção, pôde-se levar em consideração 
qual seria de fato a corrupção que a maior parte das pessoas estavam 
falando, será que aquela que julgavam estar ocorrendo nos espaços 
ocupados pelos representantes políticos – parlamento – ou também 
mencionavam a corrupção existente em outras esferas da sociedade, 
as quais poderíamos considerar como mais comuns, talvez, pelo fato 
de não estarem em evidência midiática a maior parte do tempo.

Ao refletir sobre corrupção, na tentativa de compreender qual 
a noção parte da sociedade, os estudantes, possuíam em relação ao 
assunto, o qual pode-se dizer que se encontrava em “alta” no ano 
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de 2016 incorreu-nos a seguinte questão: a corrupção está vinculada 
somente aos assuntos “parlamentares/políticos” ou também pode es-
tar vinculada aos costumes cotidianos da sociedade? Partindo destas 
considerações, conforme Malhotra (2006), obteve-se o problema da 
pesquisa: O que os estudantes consideram corrupção? Os mesmos se 
consideram pertencentes a tal universo “corrupto”?

A partir do problema foram determinadas as variáveis que 
abrangeram o problema, sendo elas, variável independente (VI): cor-
rupção; e variáveis dependentes (VD´s): conhecimento do assunto; 
dimensão da ocorrência da corrupção; onde a corrupção é mais fre-
quente; consciência (ou não) de participação.

Foram definidos os estudantes universitários como população-
-alvo segundo Gunther (2006) e feito o recorte nos estudantes de gra-
duação, definida como unidade amostral a Faculdade de Informação 
e Comunicação – UFG, a partir da técnica de amostragem não-pro-
babilística por cotas. Deste modo, a amostra da pesquisa quantitativa 
foi constituída por 100 universitários da FIC-UFG, sendo 20 alunos 
de cada curso: Publicidade, Relações Públicas, Jornalismo, Gestão da 
informação e Biblioteconomia.  A amostra da pesquisa qualitativa foi 
constituída por 5 universitários, mais precisamente, um estudante de 
cada curso.

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados para a pes-
quisa quantitativa a Escala de Likert conforme Gunther (2006), ca-
racterizada com um tipo de escala de resposta psicométrica, consi-
derada como a escala mais utilizada em pesquisas de opinião, usada 
habitualmente em questionários estruturados e indica tendências 
nas respostas. Ao responderem ao questionário baseado nesta es-
cala, os respondentes especificaram seu nível de concordância com 
as afirmações apresentadas. Como instrumento de coleta de dados 
para a pesquisa qualitativa foi utilizada a entrevista com questioná-
rio semiestruturado, tendo em vista que as respostas poderiam não 
ser suficientes para esclarecer a ideia dos estudantes, deste modo, o 
questionário semiestruturado possibilitou acrescentar mais questões 
ao longo da entrevista e assim obter maior discussão do assunto já 
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que a coleta foi gravada.
O questionário da pesquisa quantitativa foi constituído por 14 

afirmações, onde o grau de concordância foi definido de 1 a 7, sendo 
que “1” equivale ao “Discordo Totalmente” e “7” equivale a “Concor-
do Totalmente”.  O questionário da pesquisa quantitativa foi inicial-
mente constituído por 5 questões, cada uma ligada a uma variável da 
pesquisa.

Ao final do questionário, situaram-se cinco perguntas para 
uma análise sociodemográfica: Gênero, Faixa Etária, Curso, Período 
e Renda Familiar conforme os indicadores do IBGE (2009).

Feita a coleta de dados da pesquisa quantitativa a partir da apli-
cação do questionário, as questões foram convertidas em gráficos, 
após isto, foi realizado o cruzamento dos dados sociodemográficos 
com as questões propostas e realizada a leitura e interpretação textual 
dos gráficos. O método de análise utilizado foi a Análise de Conteú-
do (AC) proposta por Bardin (2009), instrumento de análise comu-
nicativa que busca descrever o conteúdo das mensagens de maneira 
sistemática e possibilita observar e estabelecer associações de pala-
vras com os possíveis significados indicados.

Feita a coleta de dados da pesquisa qualitativa a partir da en-
trevista, as respostas foram transcritas e realizada a leitura flutuante 
dos textos, conforme Bardin (2009), a fim de identificar os elementos 
condizentes às categorias propostas, destacados em cores diferentes 
as palavras que remetiam as categorias. Seguidamente, foi realizada 
a contagem destas palavras e separadas conforme a respectiva ca-
tegoria. Os dados foram analisados por meio da análise categorial, 
incluídos em quatro categorias: Corrupção, Frequência, Ocorrência 
e Inclusão.

Ao completar a contagem em todo o material coletado, foi 
construído um quadro para apresentar as categorias e palavras cor-
respondentes, bem como a frequência de ocorrência destes elemen-
tos. Para isto, foram somadas as palavras de cada categoria e dividido 
pela soma de palavras de cada quadro, assim, obteve-se a frequência 
de palavras de cada categoria e com estes resultados a visibilidade da 
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opinião dos estudantes dos cursos de graduação da FIC/UFG sobre 
corrupção. 

Análises

O presente texto dedica-se a discussão dos resultados coleta-
dos nas duas pesquisas, levando em consideração desde já, que de 
fato as representações sociais encontram-se nas conversações con-
forme proposto por Moscovici (1981), pelo motivo que inicialmente, 
durante o processo de coleta de dados, foi possível observar que a 
própria atitude de comentar sobre o assunto durante a apresentação 
da pesquisa para os respondentes, provocou nos entrevistados a rea-
ção de externar comentários semelhantes ao que estava sendo falado 
midiaticamente, ou até mesmo a surpresa em não ter refletido antes, 
de onde surgiu a concepção que possui sobre corrupção. Enfim, cada 
resultado obtido é a representação social da corrupção que os estu-
dantes possuem.

Com base nos resultados obtidos na pesquisa quantitativa, foi 
identificado que o perfil do estudante de biblioteconomia é composto 
em sua maioria pelo gênero feminino com idade entre 18 e 25 anos. 
A renda familiar de maior percentual situa-se na faixa acima de R$ 
1.000 mensais. Isto significa que a maior parte dos alunos apresentou 
tendência a concordar que todas as pessoas conhecem alguém que já 
tenha praticado ações tidas como corruptas, levando em considera-
ção que o grau de concordância com a afirmação proposta, permite 
observar que os tais já vivenciaram situações de corrupção.

A maior parte das alunas apresentaram tendência em concor-
dar que no ambiente escolar/profissional existem ações corruptas 
ou corruptivas. Este grupo feminino pode ser considerado como o 
representativo dos alunos que estão nos períodos iniciais do curso. 
Considerando o grau de concordância com a afirmação proposta, 
subentende-se que, para as mulheres que cursam biblioteconomia, a 
corrupção não acontece somente no Congresso Nacional. O que vai 
de encontro a declaração de Oliveira (1994), pois é uma evidência 
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que atos de corrupção estão presentes no cotidiano social.
Outra observação é o fato das considerações acima serem um 

indicador de que as mulheres que entram para a faculdade apresen-
tam uma tendência a concordar que atitudes concebidas como ilícitas 
em qualquer grau podem ser consideradas corrupção. Mediante isto, 
subentende-se a opinião das estudantes de biblioteconomia possuem 
dimensão de que atitude de corrupção maior ou menor, não isenta 
de ser corrupção. O que vai de encontro a nomenclatura “jeitinho 
brasileiro”, apontada por Oliveira (1994), utilizada para apelidar os 
atos de corrupção “menores”, já que não utilizam este apelido para 
referenciar-se aos atos de corrupção que envolvem os agentes parla-
mentares.

As alunas apresentaram tendência em discordar que os fins 
justificam os meios na questão de cometer atos concebidos como 
corruptos. Mediante isto, pode-se compreender que as alunas de até 
25 anos não se posicionam a favor da prática de atitudes corruptas. 
Para tais, não há o que justifique a prática da corrupção. Pode-se su-
bentender também que houve indícios de que as alunas possuíam 
compreensão sobre o assunto, já que não houve incidência de não 
posicionamento ou posicionamento neutro diante do tema.

A maior parte das mulheres que entram para a faculdade com 
renda familiar até mil reais, apresentaram tendência a concordar que 
todas as pessoas já praticaram ações corruptas consideradas como 
pequenas. Pode-se verificar também, mediante as afirmações pro-
postas que tais mulheres, já praticaram Tais ações, mesmo que elas 
considerem não haver justificativa para a prática em questão.

Foi preponderante entre as mulheres do curso de Biblioteco-
nomia, a tendência a concordar que as pessoas que praticam cor-
rupção podem influenciar outras a praticarem também. Com base 
na indicação proposta, pode-se observar que tais alunas podem ter 
sido influenciadas a cometerem atos concebidos como corruptos ou 
até influenciado outros a praticarem. As mulheres até 35 anos não se 
posicionaram sobre a questão, o que dá a entender que as mulheres 
que não estão na faixa da juventude não concordaram.
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A maioria das mulheres que entram para a faculdade apre-
sentaram tendência em concordar que atitudes corruptas são mais 
frequentes no cotidiano. Com base na indicação proposta, pode-se 
observar que as alunas reconheceram fora do Congresso Nacional a 
existência constante da corrupção.

A maioria das alunas que entram para a faculdade apresen-
taram tendência em concordar que política e ações corruptas estão 
ligadas. Com base nesta indicação, pode-se observar que não con-
seguiram interpretar a pergunta ou não possuem conhecimento do 
conceito de política. Uma vez que, a maioria das alunas apresentaram 
tendência em concordar que políticos e ações corruptas estão liga-
dos.  

O perfil do estudante de Gestão da Informação é composto em 
sua maioria pelo gênero masculino com idade entre 18 a 25 anos. 
A renda familiar de maior percentual situa-se na faixa acima de R$ 
2.000 mensais. Isto significa que foi preponderante entre os alunos 
de até 25 anos, apresentarem tendência em concordar que todas as 
pessoas conhecem alguém que já tenha praticado ações corruptas. 
Ou seja, os alunos de Gestão da Informação até 25 anos conhecem 
alguém que já tenha cometido alguma ação concebida como corrup-
ta. Tais alunos apresentarem tendência em concordar com a existên-
cia de ações corruptas no ambiente de trabalho ou estudo. Embora 
pouco mais que a metade se encontre nos períodos iniciais do curso, 
é possível considerar que os alunos que entraram para a faculdade 
apresentaram tendência em concordar que atitudes corruptas inde-
pendentes de serem concebidas como maiores ou menores, são cor-
rupção.

Os alunos de Gestão da Informação, apresentaram tendência em 
discordar que os fins justificam os meios em relação a cometer atitu-
des corruptas. Assim sendo, eles não apresentaram posicionamento a 
favor da prática de corrupção. Residiu-se nesta observação, também, 
indícios de que tais alunos possuem compreensão sobre o assunto.

O perfil do estudante de jornalismo é composto em sua maio-
ria pelo gênero feminino com idade entre 18 a 25 anos. A renda fami-
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liar de maior percentual situa-se na faixa acima de R$ 2.000 mensais. 
Isto significa que as alunas de jornalismo até 25 anos apresentaram 
tendência em concordar que todas as pessoas já praticaram ações 
concebidas como corruptas. As alunas de jornalismo consideraram 
que pessoas corruptas podem exercer influência sobre outros a pra-
ticarem corrupção. A metade das mulheres apresentaram tendência 
em concordar que existem mais atitudes corruptas no dia-a-dia do 
que no ambiente parlamentar. Isto significa que a outra metade deste 
grupo considera que existem mais atitudes corruptas no ambiente 
parlamentar.

O perfil do estudante de Publicidade e Propaganda é compos-
to em sua maioria pelo gênero masculino com idade entre 18 e 25 
anos. A renda familiar de maior percentual situa-se na faixa acima de 
percentual situa-se na faixa acima de R$ 2.000 mensais. Isto significa 
que os alunos de publicidade e propaganda apresentaram tendência 
em concordar que pessoas concebidas como corruptas podem in-
fluenciar outros a prática da corrupção. Mais da metade do grupo 
apresentaram tendência em discordar que existem mais atitudes cor-
ruptas no dia-a-dia do que no Congresso Nacional. Os alunos de pu-
blicidade e propaganda de até 25 anos que estão nos períodos finais 
do curso, consideraram que política e corrupção estão ligadas.

O perfil do estudante de Relações Públicas é composto em sua 
maioria pelo gênero feminino com idade entre 18 a 25 anos. A ren-
da familiar de maior percentual situa-se na faixa acima de R$ 2.000 
mensais. Isto significa que, a maioria das alunas de relações públicas, 
apresentaram tendência em concordar que a prática corrupta pode 
ser influenciada por outros. As alunas de relações públicas até 25 
anos concordaram que existem mais atitudes corruptas no dia-a-dia 
do que no Congresso Nacional. Metade das mulheres que estão nos 
períodos finais de relações públicas, apresentou tendência em con-
cordar que política e corrupção estão ligadas, enquanto que a outra 
metade não apresentou tendência em concordar. As alunas de Rela-
ções Públicas apresentaram tendência em concordar que políticos e 
ações corruptas estão ligados.
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De acordo com os resultados obtidos, observa-se que a Variá-
vel Dependente (dimensão/localidade do assunto), interagiu de ma-
neira decisiva na Variável Independente (corrupção), pelo motivo 
que, quanto maior a noção de que a corrupção acontece em diver-
sos lugares, mais os entrevistados demonstraram propriedade para 
indicar que presenciaram, presenciam ou presenciarão situações de 
corrupção no ambiente profissional/escolar.

A VD (conhecimento do assunto), influenciou de maneira di-
nâmica a VI (corrupção), principalmente nas respostas da afirma-
ção da questão 1, no sentido de, quanto maior o conhecimento do 
assunto/definição, em relação a noção da VD (dimensão/localidade 
do assunto), mais os entrevistados apresentaram uma tendência de 
concordância.

A VI (corrupção), influenciou de maneira significativa a VD 
(conhecimento do assunto), uma vez que, quando os entrevistados 
possuíam noção do que é a corrupção e o que ela pode envolver, ti-
nham então facilidade para indicar seu posicionamento quanto ao 
que pode ou não ser considerado corrupção, conforme a afirmação 
da questão 3.

A VD (conhecimento do assunto), também influenciou dire-
tamente a VI (corrupção), sendo que a frequência de maior de ten-
dência a discordar em relação a afirmação da questão 4, aponta para 
que os entrevistados possuem uma noção do que a corrupção pode 
envolver. Observamos isto, também pelo fato de que a neutralidade 
apresentou uma margem idêntica aos que concordavam. Esta intera-
ção de variáveis também recai sobre o resultado da questão 1 e 5, en-
tendendo que, de acordo com a tendência indicada pelos entrevista-
dos, pode-se reconhecer os respondentes como pessoas que praticam 
ou já praticaram ações corruptas e que os mesmos não consideram 
os fins da corrupção justificar se valer da mesma, o que soa como 
antagônico, no sentido de se pensar, se não justifica, porque pratica/
ou/ará.

Os resultados também possibilitaram considerar, quanto ao 
problema proposto, que a maior parte dos estudantes da FIC pos-
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suem uma noção de corrupção e que embora os dados apresentem 
que reconhecem a corrupção fora do ambiente parlamentar, há uma 
incerteza quanto à consideração de a corrupção ser menor no am-
biente parlamentar, pelo fato dos entrevistados de modo geral mes-
mo concordando em parte que existe mais corrupção no cotidiano e 
o número de indicações neutras foi significativo.

De acordo com as sugestões extraídas dos respondentes, o 
questionário poderia ter abordado questões mais claras quanto à re-
lação de corrupção e política ou políticos. Julgou-se que os entrevis-
tados não apreenderam a diferença entre as afirmações a respeito de 
Política e Políticos, possibilitando-nos reconhecer que há para eles 
um desconhecimento do significado do conceito de Política.

Com base nos resultados obtidos na pesquisa qualitativa, foi 
identificado que a categoria Corrupção possuí reiteração em relação 
a frequência entre os alunos dos cursos de graduação da FIC/UFG. 
Isto significa que o nível de entendimento dos alunos sobre o assunto 
tratado é aproximativo. 

A análise do perfil de Biblioteconomia identificou 32 palavras 
que atenderam a categoria corrupção, dentre elas a mais frequente foi 
a própria palavra “corrupção”, seguida de “ilegal”. Pode se observar 
que para os alunos de Biblioteconomia, a corrupção está relacionada 
a atitudes ilegais, isto significa que quem pratica corrupção comete 
crimes. Identificou 2 palavras que atenderam a categoria frequência, 
dentre elas “ambiente parlamentar” e “todos os âmbitos” possuem 
frequência igual. Isto significa que para os alunos de Bibliotecono-
mia, a corrupção acontece tanto no ambiente parlamentar como nos 
locais que não possuem relação direta com autoridades políticas, em 
outras palavras, os políticos não são mais corruptos que o povo, todos 
são corruptos por igual. Identificou ainda11 palavras que atenderam 
a categoria ocorrência, dentre elas a mais frequente foi todo lugar, 
político e influência. Isto significa que para tais alunos a corrupção 
está na sociedade, no meio político e um corrupto pode influenciar 
outros à prática corrupta. Identificou também outras palavras que 
atenderam a categoria inclusão, dentre elas a mais frequente foi não. 
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Isto significa que os alunos de Biblioteconomia demostraram com-
portamento a apontar que não se consideram pessoas corruptas.

A análise do perfil de Gestão da Informação identificou 3 pa-
lavras que atenderam a categoria corrupção, dentre elas “tirar van-
tagem”, “coisa injusta” e “se venderiam” obtiveram frequência igual. 
Isto significa que para os alunos de Gestão da Informação, a corrup-
ção está relacionada a tirar proveito sobre alguém, praticar injustiça 
e se vender, em outras palavras, a corrupção prejudica a justiça, deste 
modo, pode-se considerar que prejudica a cidadania. Identificou 1 
palavra que atendeu a categoria frequência, a saber, “muitas notícias”. 
Isto significa que para os alunos de Gestão da Informação, a cor-
rupção acontece mais nos noticiários. Em outras palavras, os jornais 
falam mais de corrupção do que de fato existe. Identificou 4 pala-
vras que atenderam a categoria ocorrência, dentre elas “mensalão”, 
“grandes empresas”, “operação lava-jato” e “política” que obtiveram 
frequência igual. Isto significa que para os alunos de Gestão da In-
formação, a corrupção acontece em meio as autoridades políticas ou 
portadores de acessibilidade econômica alta, em outras palavras, em-
presários e políticos são corruptos. Identificou 2 palavras que aten-
deram a categoria inclusão, “sim” e “o ser humano é corrupto em 
essência” obtiveram frequência igual, logo, pode-se inferir que tais 
alunos também se consideram pessoas corruptas demostraram com-
portamento a apontar que se consideram pessoas corruptas.

A análise do perfil de Jornalismo identificou 46 palavras que 
atenderam a categoria corrupção, dentre elas a mais frequente foi a 
própria palavra “corrupção”, seguida de “política”. Isto significa que 
para os alunos de Jornalismo, a corrupção está relacionada as auto-
ridades políticas, em outras palavras, políticos são corruptos. Identi-
ficou 6 palavras que atenderam a categoria frequência, dentre elas a 
mais frequente foi “dia-a-dia”. Isto significa que para eles, a corrupção 
acontece mais no cotidiano, em outras palavras, naquilo que geral-
mente não é retratado pelos meios de comunicação de massa. Iden-
tificou 3 palavras que atenderam a categoria ocorrência, “não vai dar 
em nada”, “individualidade” e “individualista” obtiveram frequência 
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igual. Isto significa que para os alunos de Jornalismo, a corrupção 
acontece a partir de pensamento subjetivo, no qual se imagina que 
não haverá punição, em outras palavras, não há correção para quem 
comete corrupção. Identificou 4 palavras que atenderam a categoria 
inclusão, “todo mundo já fez isso alguma vez”, “inseridos no sistema”, 
“eu já pratiquei” e “jeitinho brasileiro” obtiveram igual frequência. 
Isto significa os alunos de Jornalismo demonstraram comportamen-
to a apontar que se consideram pessoas corruptas. 

A análise do perfil de Publicidade e Propaganda identificou 45 
palavras que atenderam a categoria corrupção, dentre elas a mais fre-
quente foi a própria palavra “corrupção”, seguida de “jeitinho”. Isto 
significa que para os alunos de Publicidade e Propaganda, a corrup-
ção está relacionada a ações que os indivíduos se acostumaram a fa-
zer, em outras palavras, a corrupção é uma façanha praticada de uma 
forma específica ou de improviso. Identificou 2 palavras que atende-
ram a categoria frequência, a saber, “jeitinho brasileiro”. Isto significa 
que para os alunos de Publicidade e Propaganda a corrupção é mais 
frequente no Brasil, em outras palavras, é no Brasil que as pessoas 
têm um jeito pra tudo e este jeito é a corrupção. Identificou 4 palavras 
que atenderam a categoria ocorrência, dentre elas a mais frequente 
foi “pequenas coisas”. Isto significa que para eles, a corrupção aconte-
ce naquilo que se considera pequeno, em outras palavras, corrupção 
acontece em coisas simples, consideradas sem importância. Identi-
ficou 16 palavras que atenderam a categoria inclusão, dentre elas a 
mais frequente foi “Brasil”, seguida de “brasileiro”. Isto significa que 
os alunos de Publicidade demostraram comportamento a apontar 
que se consideram pessoas corruptas.

A análise o perfil de Relações Públicas identificou 23 palavras 
que atendem a categoria corrupção, dentre elas a mais frequente foi 
a própria palavra “corrupção”, seguida de “ladrão”. Isto significa que 
para os alunos de Relações Públicas, a corrupção está relacionada ao 
roubo, ou seja, quem rouba é corrupto. Identificou 9 palavras que 
atenderam a categoria frequência, a saber, “dia-a-dia”. Logo, para eles, 
a corrupção acontece mais no cotidiano, em outras palavras, a cor-
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rupção é maior nas rotinas da sociedade. Identificou 20 palavras que 
atenderam a categoria ocorrência, dentre elas a mais frequente foi 
“acesso”, seguida de “político”. Isto significa que para os alunos de Re-
lações Públicas, a corrupção está no acesso que se tem a oportunida-
de de roubar, se tem acesso a muito rouba muito, se a pouco, pouco, 
em outras palavras, como os políticos tem acesso a muito, roubam 
muito, são corruptos de acordo ao acesso que tem. Identificou 6 pala-
vras que atenderam a categoria inclusão, a saber, “não”. Isto significa 
que os alunos de Relações públicas demonstraram comportamento a 
apontar que não se consideram pessoas corruptas.

A análise conteúdo no agrupamento de palavras sinônimas ou 
de sentidos idênticos em seu aspecto geral identificou na amostra 
que as palavras que atenderam a categoria corrupção foram expres-
sas pela própria palavra “corrupção” que apareceu 79 vezes, seguida 
de “roubo” que apareceu 31 vezes, seguida de “político” que apareceu 
17 vezes, seguida de “jeitinho” que apareceu 6 vezes. As palavras que 
atenderam a categoria frequência foram expressas por “dia-a-dia” 
que apareceu 17 vezes, seguida de “jeitinho brasileiro” que apareceu 
2 vezes, seguida de “ambiente parlamentar” que apareceu 1 vez. As 
palavras que atenderam a categoria ocorrência foram expressas por 
“político” que apareceu 11 vezes, seguida de “todos os lugares” que 
apareceu 7 vezes, seguida de “pequenas coisas” que apareceu 8 ve-
zes, seguida de “influência” que apareceu 2 vezes, seguida de “acesso” 
que apareceu 2 vezes, seguida de “individualista” que apareceu 1 vez. 
As palavras que atenderam a categoria inclusão foram expressas por 
“brasileiro” que apareceu 15 vezes, seguida de “eu já pratiquei” que 
apareceu 6 vezes, seguida de “pensei” que apareceu 2 vezes.

A categoria Frequência, ou seja, onde a corrupção é mais fre-
quente e categoria Ocorrência, que é onde a corrupção acontece/
ocorre, ambas sofreram influência entre si, pois verificou-se que os 
entrevistados possuem alto convívio com a corrupção e para eles seu 
fluxo é em sua maioria parlamentar, mas também em outros meios. 

Na categoria Ocorrência, também constatou-se a diferenciação 
do nível de atos corruptos, ou seja, no âmbito político eles são consi-
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derados como “atitudes mais graves” e em outras situações são consi-
derados como “pequenos atos/coisas”, considerando que a corrupção 
é julgada de acordo com o ambiente que é gerada e em relação aos in-
divíduos que atingem. Em outras palavras, quem tem acesso a mais, 
é corrupto em coisas maiores, quem tem acesso a menos, é corrupto 
em coisas menores. E corrupção no ambiente parlamentar foi tida 
como atitude que existe, mas não poderia existir, já no dia-a-dia das 
pessoas como atitude mais relevável.

Mesmo com as afirmações que a corrupção é considerada um 
ato cultural, na categoria Inclusão, ou seja, se o comportamento do 
entrevistado expressa que se considera corrupto ou não, foi identifi-
cado que o estudante que se considera corrupto também considera 
o outro, evidenciando isso como justificativa para a sua própria con-
duta. 

Assim como no método quantitativo, no qualitativo, através 
dos resultados e levando em consideração o problema, pode-se cons-
tatar que os estudantes dos cursos de graduação da FIC/UFG relacio-
nam o entendimento e a frequência de corrupção com o meio parla-
mentar, mas, também há percepção de outras ocorrências fora desse 
ambiente. E houve ainda um novo entendimento sobre a ocorrência 
da corrupção, vindo de “pequenos atos”, ou seja, ações diárias e deste 
modo é considerada cultural. Observou-se ainda, a prevalência dos 
estudantes na dificuldade da própria inclusão no âmbito corrupto, o 
que demostrou que essa é uma temática polêmica. 

Pode-se considerar em relação a última questão proposta no 
questionário que por mais que os alunos apontem que a corrupção 
influência a cidadania, foi preponderante a consideração de que atos 
de corrupção acontecem todos os dias, em outras palavras, houve 
uma antagonia no discurso que demonstrou reconhecer os prejuízos 
da corrupção para cidadania e ao mesmo tempo afirma que é cultu-
ral, ou seja, algo que já se tornou normal. Sendo assim, enxerga-se 
o desafio de repensar na construção de uma cidadania que fuja da 
cultura da corrupção, a fim de que não seja afetada pela mesma. 

Notou-se também, que a maior parte do contato que os alunos 
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dos cursos de graduação da FIC/UFG tiveram ao conceito de corrup-
ção iniciou-se antes da experiência acadêmica e em sua maioria pe-
los meios de comunicação de massa ou comunicação verbal com seu 
grupo social. Isto significa que, quanto mais conhecimento os indiví-
duos possuírem a respeito de corrupção, maior será a sua facilidade 
de discutir sobre assunto, embora os diferentes períodos de curso 
dos entrevistados não apontaram para grandes diferenças. Quanto 
ao aspecto de inclusão ou comportamento, não se pode obter uma 
evidência concreta de quem de fato se considera corrupto ou não. 
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Capítulo 03

De audiência a usuário: o internauta 
como ‘analista político’!

Letícia Arantes JURY16; Goiamérico Felício Carneiro dos SANTOS 17

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO.

Produtoras e emissoras

A expressão que foi definida como título deste artigo, ‘de au-
diência a usuário’, foi baseada nos estudos de Orozco (2009) sobre a 
convergência tecnológica que multiplica as combinações de formatos, 
linguagens e estéticas, nas diversas telas e que abre novos cenários e 
possibilidades para interações comunicativas. Neste sentido “as audi-
ências vão deixando de ser apenas isso e vão se tornando usuárias, pro-
dutoras e emissoras, uma vez que a interatividade que as novas telas 
possibilitam ultrapassa a mera interação simbólica” (OROZCO, 2009, 
p. 183). 

Observamos o exposto acima por meio da análise de comentá-
rios de internautas sobre a prisão do deputado cassado Eduardo Cunha 
(PMDB), ocorrida no dia 20 de outubro de 2016 no portal de notícias 
G1, nos sites da Folha de São Paulo e das revistas Veja e Época, assim 
como em suas páginas do Facebook. A proposta é investigar se as au-
diências passam a ser, conforme Orozco (2009), criadoras de seus pró-
prios referentes e não apenas como recriadoras simbólicas de significa-
dos ou interpretações dos referentes produzidos e emitidos pela mídia.  

16 Prof. Dr. Goiamérico Felício C. dos Santos é Prof. Associado IV, integra o PPGCOM e 
o PPGIDH da Universidade Federal de Goiás.

17 Letícia Jury é jornalista e Mestre em Comunicação pelo PPGCOM da Universidade 
Federal de Goiás
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O presente artigo busca uma reflexão sobre a recepção midiáti-
ca, que conforme Sousa (2006) precisa ser problematizada, revisitada 
e reinterpretada, no contexto de uma sociedade que está inserida em 
novas relações com os meios de comunicação. Para o autor, é preciso 
novos olhares para compreender a temática da recepção, e é justa-
mente isto que nos propomos a fazer por meio deste artigo. 

Neste sentido é preciso fazer uma breve abordagem sobre o 
jornalismo na internet, o que de acordo com Pinho (2003), se ca-
racteriza pela multiplicidade de informações, conteúdos e explora 
a linguagem eletrônica em todas as suas possibilidades, com muita 
interatividade e com ampla utilização de material audiovisual. Para 
o autor, o jornalismo online se diferencia do tradicional pela forma 
de tratamento dos dados e pelas relações que são articuladas com os 
usuários. 

É justamente neste contexto que o jornalismo deixou de ser 
unidirecional, como nos mostra também Steganha (2010), e passou 
a ter várias entradas e saídas, alterando o papel do emissor e do re-
ceptor no que se refere a produção de conteúdo, além de dar origem 
a novas formas de conversação e relacionamentos. Quanto às mídias 
sociais, na avaliação da autora, não existe competição, mas comple-
mentação, o que abre espaço para a atividade jornalística em que o 
próprio jornalista se aproxima do leitor e cria novas formas de inte-
ração. 

Schwingel (2012) também contribui com o nosso estudo ao 
definir que o ciberjornalismo é a modalidade jornalística no cibe-
respaço fundamentada pela utilização de sistemas automatizados de 
produção de conteúdo, que possibilitam a composição de narrativas 
hipertextuais, multimídias e interativas. Seu processo de produção 
contempla a atualização contínua, o armazenamento e recuperação 
de conteúdos e a liberdade narrativa com a flexibilização dos limites 
de tempo e espaço, e com a possibilidade de incorporar o usuário nas 
etapas de produção. 

A autora diz ainda que o ciberjornalismo possui como princí-
pios básicos a multimidialidade, a interatividade, hipertextualidade, 
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a customização dos conteúdos, a memória, a atualização contínua, 
a flexibilização dos limites de tempo e espaço como fator de produ-
ção e o uso de ferramentas automatizadas no processo de produção. 
(SCHWINGEL, 2012, p. 37). 

Comunicação múltipla:
de audiências-receptivas para audiências-usuários

Segundo Orozco (2014), como sociedade, e enquanto indiví-
duos, o cenário que nos encontramos é de uma comunicação múlti-
pla e permanente, em que existe a convergência de todas as dimen-
sões comunicativas, por exemplo, a massiva, das redes sociais, que 
ele denomina de interativo-digital, do correio eletrônico, que é a in-
terpessoal-digital, e interpessoal-analógica, que é a comunicação por 
meio do telefone. Conforme circunstâncias técnicas, econômicas, 
culturais, políticas, de gênero e de idade, há audiências que estão em 
algumas destas dimensões e outras que estão em todas. 

Neste cenário existe uma desconstrução dos processos inte-
rativos, pois a audiência, não apenas interpreta simbolicamente a 
mensagem, mas pode transformar, criar e participar. É o que Orozco 
(2014, p. 57) denomina de mudança de papel ou status de audiências. 
Manifesta-se em uma passagem, por enquanto, e talvez, em seguida, 
em uma mutação, de audiências-receptivas para audiências-usuá-
rios, já que as novas telas permitem transcender a mera interação 
simbólica com elas. 

Na avaliação do autor, é talvez, uma das mudanças sociais 
mais significativas nos dias atuais, pois altera o paradigma de estar 
como espectador para uma cultura da participação, o que as torna 
audiências produtoras. Mas como pode ser compreendido este novo 
cenário de midiatização? Conforme Orozco (2014), a tendência e o 
fenômeno da midiatização contemporânea se manifestam na medida 
em que as instituições de comunicação refazem e transformam as 
interações sociais.

Como se dá efetivamente tais transformações? O estar como 
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audiência se ampliou territorialmente devido as possibilidades de 
mobilidade e portabilidade, o que permite alternativas diversas de 
somar canais e linguagens às novas tecnologias, por exemplo. Desta 
forma, de acordo com Orozco (2014) surge a figura do usuário, que 
se difere da audiência. “Ser usuário pressupõe o gerenciamento da 
audiência” (OROZCO, 2014, p. 69). 

Em outras palavras: ser audiência, hoje, significa ser 
muitas coisas ao mesmo tempo; abarca diferentes 
modos de estar, desde um mero estar contemplativo, 
de espectadores ou receptores passivos, até recepto-
res ativos ou hiperativos, e ainda usuários interativos, 
criadores e emissores. Simultaneamente, é preciso re-
conhecer que a tendência é a de deixar de ser audiên-
cias definidas pelos modos de estar como receptores 
na comunicação para sê-los em função dos modos de 
agir com usuários e emissores, na produção comu-
nicativa, onde a criação e a interatividade dominam 
(OROZCO, 2014, p. 70).     

Sodré (2012) também contribui com o nosso estudo, ao pontu-
ar que a interação semioticamente regida pelo modelo de uma massa 
anônima e heterogênea, dá lugar à interatividade, por meio da in-
ternet. Segundo o autor, isto dá margem a novas formas de partici-
pação coletiva na restauração da vida democrática. Ele apresenta a 
expressão bios virtual, local onde os impulsos digitais e imagens se 
convertem em prática social. É neste sentido, que diante das telas e 
monitores, conforme Sodré (2012) desaparece a figura do mero es-
pectador, que é substituído pelo membro orgânico de uma ambiência 
que deixa de funcionar na escala tradicional do corpo humano para 
adequar-se existencialmente pela imersão. 

O ciberespaço seria então uma nova mídia? Brito (2006) diz 
que vai, além disto, é uma nova dimensão, espaço de circulação sim-
bólica, de fluxos incessantes, arquivo vivo e renovado a todo instante 
de ideias, produtos e informações, o que resulta em possibilidade de 
interatividade e diálogo. “Por não ser unidirecional, o ciberespaço 
supera a visão de emissor e receptor, abrindo um novo espaço de 
debate e embate” (BRITO, 2006, p. 208-209). 
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Usuário: revolta e senso de justiça

Como se portam os usuários diante dos casos de corrupção 
que são veiculados na mídia? Por serem inúmeras as matérias em 
portais e mídias sociais sobre escândalos, prisões, depoimentos e 
delações, definimos como tema para esta investigação a prisão de 
Eduardo Cunha. Iniciamos por ‘Após ser preso, Cunha fará exame 
no IML nesta quinta-feira, em Curitiba’, publicada no portal G1 no 
dia 20 de outubro às 6h55. As 8h48 no momento em que a primeira 
análise foi realizada, a notícia havia sido comentada por 74 leitores, 
sendo que ao final do dia foram registrados 212 comentários. Para 
entendermos o teor da matéria, abaixo, trecho do que foi veiculada. 

O ex-presidente da Câmara e deputado cassado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que foi preso nesta 
quarta-feira (19), em Brasília, fará exame de corpo de 
delito na manhã desta quinta-feira (20) no Instituto 
Médico-Legal (IML), em Curitiba. O procedimento 
é padrão após a prisão e estava previsto para come-
çar por volta das 9h, de acordo com a Polícia Federal 
(PF). No entanto, até as 9h50, o investigado não tinha 
chegado ao IML.Cunha está detido na sede da Supe-
rintendência da PF e foi preso preventivamente, ou 
seja, por tempo indeterminado. Ele está sozinho em 
uma das celas e sem contato com os demais presos 
(G1, 2016, s/p). 

Neste sentido, a matéria é informativa e traz de forma resumi-
da os procedimentos que o acusado iria se submeter após a prisão. 
No entanto, ao analisar os comentários postados observamos que 
eles não se referem exclusivamente ao texto da matéria, ou seja, mui-
tos leitores aproveitaram para expor sua revolta contra o presidente 
Michel Temer, criticar as reformas propostas pelo governo federal, 
cobrar a prisão de outros políticos, elogiar a operação Lava-Jato e o 
juiz Sérgio Moro, dentre outros posicionamentos. 

No quadro abaixo, compilamos alguns comentários e manti-
vemos a escrita original com textos em caixa alta e baixa, gírias, er-
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ros gramaticais, abreviações, para não interferir na originalidade dos 
mesmos. Dividimos o quadro em comentários sobre a referida ma-
téria e posicionamentos contrários ao presidente da República. Em 
seguida, apresentamos uma breve análise do discurso dos internau-
tas, com o objetivo de entender seu posicionamento crítico diante da 
matéria veiculada.

Comentários sobre 
a matéria

Bertin - ueh! Os Presos da Lava Jato também 
tem que ser separados por Facção que nem nos 
Presídios comuns?
José Faria - Xadrez no maior Ladrão do Brasil 
nove dedos vulgo Jararaca mentiroso é seu bando 
de bandidos acovardados é a mosquitazica já.
Valter - Que tenha uma péssima estadia. E é 
melhor que fique isolado dos outros presos da 
lava jato, caso contrário será formado uma nova 
quadrilha.
Ivo Machado - Tem que revezar, se prender todos 
os políticos lalaus do Brasil de uma vez, não tem 
cela disponível.
Sérgio Galvão - Senti falta do japonês, da expo-
sição midiática, das algemas, dos policiais da PF 
mascarados e armados com fuzis. Cunha teve 
tratamento DIFERENCIADO...
Ricardo Staak - Foi revoltante a alegação do 
Cunha. “Eu não sou proprietário de contas no 
exterior, eu sou instituidor de um trusti e sou 
MemberOwner desse trusti”, que quer dizer 
Membro Proprietário está nos chamando de bur-
ros cinicamente pela TV.
Wendell Carmo - Essa lavajato e uma piado um 
cara igual ao Cunha roubou bilhões dos cofres 
públicos e sua ganancia pelo dinheiro não tem ta-
manho, por isso eu quero que eles devolvam esses 
bilhões ele devolvendo o dinheiro pode soltar ele 
mala.
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Referências a 
Michel Temer

Agnaldo Ferreira - Não vamos aceitar essas atro-
cidades das reformas trabalhistas e da previdên-
cia moleques FHC TEMER AÉCIO O ÚNICO 
OBJETIVO E A DESTRUIÇÃO DOS TRABA-
LHADORES. 
Wilson Roberto - aecio, alkmia, serra fhccapezla-
drao de merenda escolar
Carlos - Bom agora creio eu que não há mais 
desculpas para prender o encantador de burros 
que por sinal não está mais conseguindo encantar 
seus seguidores
Flávio Lopes - A pergunta que não quer calar, o 
que leva um presidente da república a abreviar 
uma missão presidencial, para retornar ao Brasil 
as pressas após Cunha ser preso?
Alberto Filho – Medo de ser preso no exterior. 
Marcos Rodrigues - O homenzinho de deus, 
cunha, salivando no cangote do homenzinho das 
sombras, temer....

Quadro 1 – Comentários dos leitores do portal G1
Fonte: Quadro montado pelos autores.

Quais as principais características dos comentários? Revolta e 
agressividade. Utilização de termos como ‘facção’, ‘quadrilha’, ‘políti-
cos lalaus’, ‘jararacas mentirosos’, ‘bando de bandidos acovardados’, 
‘encantador de burros’, ‘ladrões de merenda escolar’, ‘homenzinho 
das sombras’ demonstram a representação dos políticos para os elei-
tores. As postagens com erros de português e que utilizam termos 
jocosos demonstram ainda a escrita apressada dos internautas, que 
desejam se manifestar de forma instantânea, ou seja, na velocidade 
da internet, no fluxo da informação.

A análise dos comentários acima, as expressões utilizadas, as 
ironias dos internautas, as agressões aos políticos por meio de termos 
pejorativos, nos remetem a Orozco (2014) que diz que nunca antes 
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se havia tido a opção real de participar diretamente na interlocução 
com as mensagens, com produtores e emissores, ou seja, uma parti-
cipação horizontal ampliada, “intercambiando papéis de emissor e 
receptor em ambos os casos, como acontece atualmente com os sítios 
na rede de computadores, desenhados para isso e com as redes so-
ciais” (OROZCO, 2014, p. 85). 

Observamos ainda o que Orozco (2014, p. 85) pontua acerca 
da percepção crítica das audiências ante as mensagens dos meios de 
comunicação e a grande mutação em que as pessoas modificam sua 
maneira de interagir devido “à mudança drástica de papéis, expec-
tativas e gratificações possíveis na interação contemporânea”. Basta 
analisar as críticas direcionadas ao presidente Michel Temer (PMDB) 
e aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef, que 
foram criticados nos comentários, mesmo não tendo sido citados em 
parte nenhuma da matéria, o que nos dá pistas de que na internet o 
usuário ocupa papel de protagonista. 

 Em seguida, analisamos a matéria ‘Cunha esperava ser preso 
e reunia arsenal contra os partidos’, que foi publicada na Folha de São 
Paulo, também no dia 20, às 2 horas da manhã, em que contabiliza-
mos às 9h43, 14 comentários, que não são tão agressivos e populares 
como os postados no G1, mas irônicos. Ao final do dia, foram re-
gistrados 18 comentários. Observamos a linguagem e a escrita, com 
menos erros de português e que os comentários foram focados no 
texto da matéria. Segue quadro abaixo:

Amaro Albuquerque - Todo o homem que denunciar os roubos contra, 
principalmente, os menos aventurados, terá redução substancial na sua 
pena divina. Gostaram?
Julio Moreira - Vai ser aberta a Caixa de Pandora!
EgonKutomi- Pelo menos agora Cunha terá bastante tempo para termi-
nar seu livro...
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André Elias Moreli Ribeiro - Se fizer delação premiada seria obrigado a 
contar absolutamente tudo, o que poderia acertar tb em seus aliados. Mas 
se escrever livro (e comprovando o conteúdo) ele pode escolher os alvos. 
Se fosse para chutar, diria que ele vai pra segunda alternativa, para liqui-
dar totalmente o PT e outras esquerdas e acertar alguns alvos de outros 
partidos.
Osvaldo Morais da Silveira - Cunha, abra a boca e será um homem livre. 
Vocè só tem essa saída e o povo agradece.
Adenor Dias - Só tenho duas preocupação: que o cara não esteja blefando 
ou que não esteja sendo boi de piranha. Caso não seja isso, espero que 
depois disso tudo, o Brasil comece a virar um país serio, e que a popu-
lação também tomem vergonha na cara, e não fique só pondo culpa nos 
políticos, porém agindo de maneira desonestas,como se vê poe aí.
Denise Messer - Fazer delacao premiada com o Cunha é “vender a alma 
ao diabo”. Ele sabe muito, mas não é confiável, seria beneficiário, sairia 
dessa história toda rindo de todos nós e usufruindo de liberdade e talvez 
até voltasse à política.
Carlos Alberto Baceli - Creio que mais uma temporada de insônia deve 
ocorrer em Brasília e em outros locais do país. Como se diz, muita gente 
está com o ...tão apertado que nem agulha passa.

Quadro 2 – Comentários dos leitores do site da Folha de São Paulo. 
Fonte: Quadro montado pelos autores.

Diante dos comentários depreendemos que cada vez mais o 
usuário se define pela capacidade de emissão e criação comunicativa 
e não apenas como se via em outras mídias, de mero espectador. É a 
cultura participativa que nos fala Orozco (2014), que tende a crescer 
e se fortalecer, rompendo com a situação de espectador para a recep-
ção ativa, crítica, a interlocução, e um termo cunhado por Orozco, 
que é “prossumidor”. 

Ao seguir com a pesquisa, buscamos observar ainda a intera-
ção dos leitores internautas nos sites de revistas. A Época publicou 
também no dia 20 de outubro, a matéria ‘Um dia antes de ser preso, 
Cunha disse que estava disposto a delatar “os traidores”. Às 9h54, o 
site contava com 158 comentários e ao final do dia foram 191. O tex-
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to da matéria possuía apenas dois parágrafos, conforme segue abaixo 
na íntegra. 

Um dia antes de ser preso pela Polícia Federal, o ex-
-deputado Eduardo Cunha disse que estava disposto 
a delatar todos os “traidores”. É assim que ele chama 
o grupo de políticos que participou de esquemas de 
corrupção, estava a seu lado e depois o abandonou. Se 
levar adiante sua vontade, Cunha poderá entregar os 
desafetos já em seu primeiro depoimento em Curiti-
ba. Ou seja, nesta semana. (RAMOS, 2016, s/p). 

Os comentários, que analisamos, podem ser divididos em: crí-
ticas a Temer, ao juiz Sérgio Moro, ao ex-presidente Lula e debates 
partidários, como segue no quadro a seguir. Assim como nos casos 
anteriores, a integridade da escrita das frases foi mantidas, inclusive 
com os erros de português, o estilo, as características da escrita. 

Críticas ao 
Juiz Sérgio 

Moro

Manoel Messias - o problema é que o moro tucano nao 
vai aceitar a delaçao porque tem gente do PSDB envol-
vido.
Jander Silva - Pelamordedeus... os mortadelas não 
aprenderam ainda que o Moro não julga quem tem foro 
privilegiado. Gilmar Mendes já autorizou duas investiga-
ções sobre Aécio por fra;udes no Banco Rural e desvios 
em F;urnas. É só vocês saírem da Globo e consultar no 
G00gle.
Brasil Nojo - melhor o Moro também reforçar a guarda.

Brigas 
partidárias

Alexandre Cunha - meu deus do céu ainda tão nessa pa-
pagaiada de PSDB, virem o disco seus esquizofrênicos. 
Marcos Dorico - Vamos ver se terá vergonha na cara e 
coragem para denunciar Aécio Neves o rei do trafico no 
Brasil.
Arlindo Chartuto - METE O FERRO NELES, 
CUNHA!!!!! FALA PRO BRASIL ONDE OS VERME-
LHOS ENFIARAM O DINHEIRO DA PETROBRAS E 
DO BNDES!!!!
Invicto - se prenderam o cunha o próximo é o Luladrão.
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Menções a 
Temer

Alan Santana - Temer já comprou 12 caixas de rivotril 
pra conseguir dormir essa noite.
Rolando Rocha - Lista do Cunha ,pela ordem: Temir,Aé-
reo Nevis e Reinãn estão no topo,depois vem centenas 
de corrutos que esperamos fora da política para sempre.
Ulisses Gomes - AGORA TEMER PEDÓFILO E RE-
NAN CANALHA QUE SEU CUIDE.
Isaac Santos - Temer não pode ser preso, presidente e 
imune. Nem adianta vim de mimimi.Temer soberano!!
Edson Souza - Temer, sabemos que não, agora Renan é 
difícil, é peixe muitíssimo maior que Cunha! Temer sem-
pre foi um figurante ridículo!

Sobre a ma-
téria

Jerri Martins - Só um trouxa mesmo para acreditar que 
ele devolverá o que saqueou dos cofres públicos e ainda 
que ele permanecerá preso.
Welington – País de larápios. 

Adaci Santos - Agora o Malafaia vai convocar a galera 
para protestar contra a prisão do Cunha. E olha que vai 
conseguir muitas panelas.
Bia - Ué, vocês não defenderam - e há quem defenda até 
hoje - o Eduardo Cunha ?? Cada qual tem o “criminoso” 
que merece. Eu prefiro os meus.
Marcelo Rodrigues - EDUARDO CUNHA DEVERIA 
SER CANONIZADO,,SE TORNAR SANTO PELO SER-
VIÇO PRESTADO A NAÇÃO !!

Quadro 3 – Comentários dos leitores do site da revista Época. 
Fonte: Quadro montado pelos autores.

No site da revista Veja, a matéria ‘Eduardo Cunha é preso em 
Brasília’ foi publicada às 13h36, e trouxe na íntegra o despacho do 
juiz Sérgio Moro referente a prisão. Os 39 comentários se asseme-
lham aos demais, em que ironias, se misturam com críticas a dife-
rentes partidos e políticos, além de discursos que buscam enfatizar 
o sentimento de justiça com a prisão do ex-presidente da Câmara 
Federal e cobrança quanto aos demais políticos que também deve-
riam ser presos. No quadro abaixo, segmentamos os comentários em 
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elogios ao Juiz Sérgio Mouro, referências a Lula e comentários sobre 
a referida matéria. 

Elogios a Sérgio 
Mouro

Bruno Henrique Dias - A justiça só funciona 
em primeira instância. Parabéns Sergio Moro 
estamos com você….agora a porcaria do STF 
tudo vira gaveta, o sociedade tem que se revol-
tar contra esses ministros do STF.
Bernardo - Lá com o Moro o bicho pega e anda 
rapidinho, e a próxima é a paquita Cláudia 
Cruz. Cana neles!
Alvaro Monteiro - É de espantar a diferença 
entre Sérgio Moro e os ministros do STF. 
Enquanto o primeiro faz justiça, mandando 
prender todos os que, claramente, insurgiram 
contra a lei, os ministros do STF fazem 
exatamente o contrário, mandam soltar os 
bandidos que foram presos no Mensalão, e não 
são poucos! Ah se tivéssemos no STF ministros 
do porte de Moro que, sem ter rabo preso com 
os políticos, principalmente Lula, prende sem 
pestanejar os fora da lei! Embora não faça mais 
do que sua obrigação, temos que parabenizar 
este juiz
Fernanda Oliveira - Goooooool do Brasil!!! O 
nome dele ‘e Sergio Moro!

Referências à Lula

Antônio Castro Júnior - E o Lula?! ….Por que 
continua solto e dizendo tantas asneiras?!
Reinaldo Favoreto Júnior - o lula e dilma já 
roubam antes dele, e muito mais, e estão ainda 
soltos.
Adriano Titoneli - E o barbudo de nove dedos? 
quando vai?
Cristiane - E Lula quando vai ser preso? Com 
tantas provas contra ele não entendo por que 
ainda esta solto!!!
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Sobre a matéria

José Renato - Demorou! Agora vai toma banho 
frio.
Messi Souza - Tchau “meu malvado favorito”! 
kkkkk
Juarez Antônio - tem gente que acredita em 
papai noel brasil esta cheio disso ,, eu so acre-
dito se eu ver , aqui no brasil tudo pode menos 
ser honesto . alguém acha que este cara esta 
preso , crime aqui não acontece nada , dinheiro 
que eles roubaram , não ferio ninguém se ele 
estiver preso dentro de um ano estará , nas ruas 
ou mudara para outro pais , aqui cai tudo no 
esquecimento , este e brasil .

Quadro 4 – Comentários dos leitores do site da revista Veja. 
Fonte: Quadro montado pelos autores.

Nas Mídias Sociais, textos longos e emoticons

Ao observar que os comentários postados nos sites da revista 
Veja e do jornal Folha de São Paulo eram em menor quantidades do 
que os do G1 e Época, buscamos seus perfis no Facebook para avaliar 
a postura dos leitores nas mídias sociais. Há mais interação e partici-
pação? No dia 20, às 11h36, a foto de Cunha ao lado dos policiais foi 
postada na página da Veja com o título que remete a reportagem do 
site da revista ‘Eduardo Cunha faz exame de corpo delito no IML’, o 
que resultou em 910 curtidas, 50 compartilhamentos e 72 comentá-
rios, ou seja, os leitores da revista comentam mais por meio da rede 
social. 

Mas no que se fere ao discurso, são similares aos do site, ou 
seja, os comentários são diversificados, os leitores aproveitam a notí-
cias para tratar de outros temas que estão relacionados à corrupção, 
como o princípio da isonomia, em que outros políticos também de-
veriam estar presos, e cobram o rigor do Judiciário. Nos discursos 
observa-se também a ira, o desânimo, o sentimento de justiça do 
eleitor diante da corrupção, a cobrança para que as leis sejam cum-
pridas e os corruptos sejam penalizados, e principalmente de que o 
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dinheiro que foi roubado seja devolvido aos cofres públicos. 

Agnelo Rodrigues Desejo a morte pra esse ladrão, pq quantas pessoas 
honestas morreram, por falta de acistencia, causadas por falta desse 
dinheiro que ele robou sem ter piedade de ninguém.
Graça Adevred Atualmente, a Polícia Federal é, provavelmente, a Insti-
tuição de maior prestígio e confiabilidade para a população brasileira. 
Merecidamente!
Irismar Sousa Miranda Mas a melhor coisa que Eduardo Cunha pode-
ria fazer pelo país hoje é contar, tintim por tintim.
Mauricio Miranda Quando a notícia da prisão de um político famoso 
é menos importante do que o policial dito hipster que o prendeu, é por-
que os valores não só estão invertidos como deturpados...
Charlie Santos Santos Será que as bosadas que ele levou ficaram 
marcada nele ? Por enquanto foi de leve no dia que a população se retar 
mesmo e começar a linxar político ladrão ,aí que vai ser .
Lincoln Carvalho Ou é um grande teatro e os bastidores são vergonho-
sos, ou é o início do fim do Planalto!!!!
Jorge Luiz Figueiredo SE A SEGURANÇA NÃO ABRIR O OLHO, ELE 
VOLTA PARA O IML ,RAPIDINHO, SÓ QUE DESSA VEZ PARA A 
AUTOPSIA.
Rômulo Natto E quando será a vez do pai da corrupção ser preso mes-
mo em Brasil.

Quadro 5 – Comentários dos leitores na página do Facebook da revista Veja. 
Fonte: Quadro montado pelos autores.

O Facebook da Folha de São Paulo publicou a matéria ‘É uma 
decisão absurda’, diz Cunha após exame no IML de Curitiba, às 
11h30 do dia 20. A postagem teve 406 curtidas, 25 compartilhamen-
tos e 108 comentários. As postagens dos internautas apresentam as 
mesmas características já analisadas anteriormente. 

Ao acessar a página do Facebook do G1 é possível observar que 
os comentários dos leitores são ainda em maior quantidade, assim 
como em seu site, talvez pela popularização do portal, que é conside-
rado o maior do país no segmento de jornalístico. Ao postar às 10h52 
a foto do ex-presidente da Câmara sendo levado pelos policiais fo-
ram registrados 5,9 mil curtidas, 416 compartilhamentos e 352 co-
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mentários. Neste mesmo dia 20, a Época postou em seu Facebook 
a notícia ‘Defesa de Cunha cogita fazer reclamação contra Moro no 
Supremo Tribunal Federal’ às 17h59, e obteve 582 curtidas, 123 com-
partilhamentos e 115 comentários.

Ao ler as postagens, avaliamos que o diferencial nas mídias so-
ciais, no que se refere ao discurso dos leitores, são os textos maio-
res, mais analíticos, críticos e que cobram severidade da Justiça, o 
que demonstra na maioria dos casos o quanto o leitor está atento aos 
acontecimentos políticos do país, além da quantidade de emoticons 
e figurinhas, o que por meio de imagens os usuários externalizam 
indignação, ironia, dentre outros sentimentos. Há ainda uma maior 
interação entre os internautas, que debatem entre si uma série de as-
suntos, que nem sempre se referem à notícia, mas a diferentes proble-
mas sociais, políticos e econômicos do país. 

Do monoteísmo tradicional para o politeísmo da rede?

Estudar a mudança de ‘audiência para usuário’ por meio de 
postagens de ‘leitores-internautas’ em sites e na rede social Facebook, 
como nos propusemos neste estudo, nos permite a compreender as 
mudanças introduzidas pela sociabilidade digital, da qual se refere 
Barbero (2015), “o novíssimo paradigma do digital, que transforma 
o monoteísmo de ler letras, em politeísmo de navegar de forma am-
pla e longa por todas as linguagens” (BARBERO, 2015, s/p), e neste 
sentido se expressar, de acordo com suas possibilidades de interação, 
a respeito do conteúdo jornalístico postado na internet. 

Conforme o autor, pensar a comunicação hoje é entender que 
“conversar é a matriz que se configura uma rede social”, em que se 
entrelaçam palavras, fotos, letras de músicas, desenhos. Como ca-
racterística do hipertexto, as intervenções dos leitores podem, por 
exemplo enriquece-lo ou até mesmo corrigi-lo, em um espaço aberto 
de interatividade que não pode ser limitado. (BARBERO, 2015). 

Barbero (2015) compara a linguagem nas plataformas digitais 
com a linguagem oral, para buscar similitudes, e ao observar a colo-
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quialidade das expressões utilizados pelos internautas nos posts isto 
pode ser comprovado. É o que ele pontua como necessidade da cultu-
ra popular de se expressar, falar sobre suas expectativas e aspirações 
coletivas, são as práticas populares de comunicação, que conforme o 
autor está presente nestas interações advindas com as novas mídias. 

Estudar a postagem dos leitores, a interação com o veículo 
de comunicação e dos usuários entre si, é situá-los neste mundo de 
mudanças sociais drásticas, como nos diz Castells (2013) quanto aos 
processos de transformação tecnológica e econômica, o que faz, den-
tre outros fatores, com que os sistemas políticos estejam mergulha-
dos em uma crise estrutural de legitimidade, periodicamente arras-
tados por escândalos, com dependência total de cobertura da mídia. 

Diante deste cenário, como nos orienta Castells (2013) e foi 
o que buscamos por meio deste estudo, é preciso observar, analisar 
e teorizar o cenário atual de convergência tecnológica e estudos de 
recepção com o objetivo de abrir possibilidades de se construir um 
mundo diferente e melhor, em que o usuário passa a ser protagonis-
ta e não apenas coadjuvante dos processos de comunicação. E isto, 
conforme o autor, não se dá por meio de respostas prontas, mas sus-
citando perguntas pertinentes, dentre elas as que nos propusemos a 
responder por meio deste estudo. Há um longo caminho a ser per-
corrido, mas a internet abre possibilidades para isto. 
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Capítulo 04 

 Os discursos dos Sujeitos Coletivos 
de leitores e leitoras do Geledés 

sobre a campanha “Ninguém nasce 
racista. Continue Criança”
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Universidade Federal de Goiás – Goiânia – GO.

Introdução 

Na Campanha 2016 do Criança Esperança, produzido pela 
Rede Globo de Televisão em parceria com a Unesco, foi veiculado 
o vídeo “Ninguém nasce racista. Continue Criança”. A temática do 
vídeo é o combate ao racismo, entretanto, ele provocou polêmica por 
colocar crianças negras em uma suposta audição para atores e atri-
zes mirins tendo que reproduzir expressões que reiteram o racismo. 
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sessoria de Comunicação e Marketing pela Faculdade de Informação e Comunicação 
da UFG (2012). Formado em Comunicação Social – Jornalismo UFG (2009) E-mail: 
evaldo.silva@ifg.edu.br.
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Nesse sentido, nós propomos uma leitura dos comentários publica-
dos sobre o vídeo na página do Geledés – Instituto da Mulher Negra. 
Nossa reflexão teórica parte de um panorama de construção de agen-
da antirracista que articula a Educomunicação, e a Lei 10.639/2003. 
Já para análise dos comentários utilizamos a metodologia do Discur-
so do Sujeito Coletivo (DSC). 

Em 9 de janeiro de 2003, poucos dias após assumir à presidên-
cia da República, Lula sancionou a lei nº10.639, que alterou a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) para incluir a obrigatoriedade do ensino de 
história e cultura afro-brasileira nas escolas da rede básica de educa-
ção do Brasil. Entretanto, quase quinze anos depois da sanção Lei os 
conteúdos relacionados à história e a cultura africanas e afro-brasi-
leiras ainda não são plenamente ensinados.

Uma vez que diversos fatores endógenos e exógenos ao am-
biente escolar atravancam o cumprimento da legislação, podemos 
falar que a imagem que a mídia brasileira faz da temática pode in-
fluenciar positiva ou negativamente na implementação destes conte-
údos?  Nesse sentido, verificaremos se uma metodologia baseada nos 
princípios da Educomunicação pode facultar a discentes, docentes, 
familiares e demais membros da comunidade escolar ferramentas 
necessárias para construir uma interpretação autônoma dos con-
teúdos relacionados à temática afro? Neste artigo, utilizaremos um 
caso recente e emblemático em que a grande mídia, em especial a 
televisão, aborda a questão racial no Brasil. O Vídeo “Ninguém nas-
ce Racista. Continue Criança” assume um papel importante na luta 
antirracista?

A construção da Base Nacional Comum (BNC) tem sido po-
lêmica, uma vez que ela altera o eixo central dos estudos de história, 
das sociedades europeias para as sociedades afro-ameríndias. A di-
ficuldade em implementar a lei 10.639/2003 e as polêmicas provoca-
das pela mudança de foco no ensino de história, propostas pela BNC 
mostram a importância de se pesquisar tal temática. Além das ques-
tões levantadas a partir da construção da BNC, outras investidas têm 
sido feitas no sentido de interromper as políticas públicas de repara-
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ção, sendo elas o projeto de lei PL 867/2015, que institui o Programa 
Escola Sem Partido, chamado pelos movimentos sociais de Lei da 
Mordaça; a Medida Provisória 746/2016, e Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 55. Nesse sentido, fizemos a opção por um pro-
jeto de Educomunicação por que tal campo entrelaça os conceitos, 
métodos e técnicas da área comunicacional e da educação, de forma 
a promover transformação social.

Educomunicação

Paulo Freire destaca no escopo da sua obra o espaço midiático 
tradicional como reprodutor das ideologias dominantes. Nesse sen-
tido, em sua Pedagogia da Autonomia ele conclama para a formação 
não apenas de conteúdos, mas crítica. Em paralelo à leitura de Freire, 
mas tratando por um ângulo similar, Jesús-Martín-Barbero (2003) 
abarca um pensamento que é notadamente marcado pela transdisci-
plinariedade. Assim podemos falar que a comunicação lida e incor-
pora conhecimento de várias áreas, que se tornam interdependentes 
como a sociologia, a linguística, a política, a cultura, a economia, a 
psicologia, a semiótica e, no caso específico deste tratado, a educação. 

O próprio Martín-Barbero fala da importância da leitura frei-
reana para a comunicação. No livro A Comunicação na Educação, 
de 2014 o pesquisador afirma que “o primeiro aporte inovador da 
América Latina à teoria da comunicação produziu-se no e a partir 
do campo da educação: a pedagogia de Paulo Freire”. (MARTÍN-
-BARBERO, 2003, p.17). Neste possível diálogo entre Martín-Barbe-
ro (2003) e Freire (1996) afirmamos que devemos canalizar esforços 
nas mediações, ao invés de priorizar os meios.

O conceito de Educomunicação surge na literatura brasileira 
em 1999, após pesquisa realizada pelo Núcleo de Comunicação e 
Educação (NCE) da Escolas de Comunicação e Artes (ECA) da Uni-
versidade de São Paulo (USP) desde o ano de 1997 e que envolveu 
especialistas de 12 países da América Latina. Na investigação vislum-
brou-se a emergência de um provável novo campo que articulava a 
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interface comunicação/educação.  O coordenador do (NCE) Ismar 
Soares (2000) afirma que o grupo não tomou a inter-relação simples-
mente como nova disciplina para os currículos escolares, ao contrá-
rio, estabeleceram quatro formas de articular o novo campo.

Na construção epistemológica do campo, os pesquisadores li-
gados ao grupo estabeleceram duas leituras a respeito da Educomu-
nicação. Em uma das perspectivas, tratava-se apenas de uma interfa-
ce entre os já estabelecidos campos da Comunicação e da Educação, 
que permaneceriam com suas especificidades intocadas. A “dureza” 
da educação institucionalizada, controlada pelo Estado e pela buro-
cracia de um lado e a desautorização, abertura e “busca pelo novo” do 
campo comunicacional.  

A novas categorias podem ser entendidas como: reflexão epis-
temológica sobre a inter-relação comunicação/educação, gestão da 
comunicação em espaço educativo; educação para comunicação e 
mediação tecnológica na educação. Embora Soares fale destas qua-
tro categorias, destaca que elas não resumem o potencial do campo.  
Este assume uma natureza relacional e “estrutura-se de um modo 
processual, midiático, transdisciplinar e interdiscursivo.” (SOARES, 
2000, p.22). Para isso, seria vivenciado na prática, através de áreas 
concretas de intervenção social. 

Dessa forma, Educomunicação não se trata de uma nova forma 
de educar, utilizando o instrumento da comunicação. Ao contrário, 
na interação entre os campos, a comunicação deveria se tornar um 
eixo de orientação para os processos educativos. Educar pela comu-
nicação e não para a comunicação uma vez que a comunicação passe 
a funcionar como relacional e não objeto, para possibilitar amplidão 
do projeto pedagógico. 

O NCE vislumbra educação para a comunicação como as re-
flexões em torno dos processos comunicacionais e o campo pedagó-
gico, cujo objetivo é o de possibilitar leituras da relação entre sujei-
tos educandos e os meios, viabilizando possibilidade de intervenção 
em políticas e processos de comunicação; a mediação tecnológica na 
educação tem  foco na utilização das Tecnologias da Informação e 
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Comunicação (TICs)2 nos processos educacionais, a partir de uma 
perspectiva interdisciplinar e orientada para capacitação ao uso pe-
dagógico e a discussões sobre usos sociais e políticos; já a gestão da 
comunicação no espaço educativo consiste no  planejamento, exe-
cução e realização de procedimentos e processos necessários para o 
surgimento de ecossistemas comunicativos; por fim, a reflexão epis-
temológica: conjunto de reflexões acadêmicas que pode atribuir uni-
dade teórica e metodológica ao campo, de forma a aprofundar e legi-
timar este espaço. A partir desta reflexão epistemológica, o conceito 
básico para Educomunicação foi desenhado da seguinte maneira:

[...] conjunto das ações inerentes ao planejamento, 
implementação e avaliação de processos e produtos 
destinados a criar e fortalecer ecossistemas comuni-
cativos em espaços educativos, melhorar o coeficiente 
comunicativo das ações educativas, desenvolver o es-
pírito crítico dos usuários dos meios massivos, usar 
adequadamente os recursos da informação nas práti-
cas educativas, e ampliar capacidade de expressão das 
pessoas (SOARES, 2002, p. 115).

O conceito de ecossistema comunicativo foi desenvolvido a 
partir das considerações de Martín-Barbero (2000), para quem a ar-
ticulação entre tecnologias e meios de comunicação, além do conjun-
to de linguagens, representações e narrativas que se interconectam 
transversalmente no cotidiano. Já Soares (2002) afirma que para fa-
lar de ecossistemas comunicativos é imperativo retomar a noção de 
dialogicidade, uma vez que para a construção destes ecossistemas é 
necessária a busca pelo equilíbrio em ambientes plurais. Articulando 
a importância do conceito para a elaboração do campo educomu-

2 André Lemos (2013) descreve as novas tecnologias da informação e da comunicação 
TIC como uma reconfiguração dos meios a partir da “fusão das telecomunicações 
analógicas com a informática, possibilitando a veiculação, sob um mesmo suporte – 
o computador – de diversas formatações de mensagens” (LEMOS, 2013, p. XX) Ele 
trata as TIC a partir de um contexto bidirecional de comunicação, em que se rompe 
a hierarquia de árvore (um-todos) atuando de forma rizomática (todos-todos). Dessa 
forma, poderíamos considerar o rompimento da centralidade dos media de massa a 
partir do protagonismo da interatividade e da descentralização da informação. 
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nicacional, ele destaca que a presença dos ecossistemas comunicati-
vos no ambiente escolar deve priorizar a sanidade das relações entre 
educadores e educandos, além do acesso adequado às tecnologias da 
Informação. 

As ações necessárias para implementação do que se conceituou 
como ecossistema comunicativo devem ser inclusivas, democráticas, 
midiáticas e criativas. Por isso não basta que a formação em Edu-
comunicação seja oferecida exclusivamente aos docentes. É exigên-
cia básica do campo que docentes, estudantes e os demais membros 
da comunidade escolar alcancem certa compreensão do fenômeno 
educomunicacional, pois apenas assim podemos vislumbrar relações 
que sejam verdadeiramente dialógicas e midiáticas na escola. 

Deste modo, a implementação de um projeto de Educomu-
nicação que problematize a questão das relações étnico-raciais e da 
história e cultura afro-brasileiras pode possibilitar que os “educandos 
vão se transformando em reais sujeitos da construção e da recons-
trução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito 
do processo” (FREIRE, 1996, p.26). Compactuando com a necessida-
de de oferecer mecanismos comunicacionais à comunidade escolar, 
Moacir Gadotti afirma:

A escola precisa produzir respostas à presença mas-
siva e ideologicamente mercantil da grande mídia. 
Ela precisa produzir vídeos, jornais, instalar rádios 
escolares, entre outros. E não se trata apenas de aper-
feiçoar um único meio, mas utilizar múltiplas mídias, 
superando a fragmentação com o uso de diferentes 
linguagens e formas de comunicação. Trata-se de pro-
duzir narrativas a partir das necessidades mais sen-
tidas pelos alunos, muito além daquelas que os estu-
dantes consomem todos os dias. (GADOTTI, 2007, 
p.36)

No sentido do que Gadotti fala a respeito da produção de narra-
tivas podemos vislumbrar que a instrumentalização da comunidade 
escolar desde os estudantes, passando pelos docentes até os familia-
res, além da comunidade limítrofe. A escola, assim, deve ser ocupada 
como um espaço de socialização e não apenas de letramento para os 
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conteúdos curriculares. Sobre esta instrumentalização, apelo às no-
ções de gênero escolar, de Schneuwly & Dolz (1997) que afirmam 
que a apropriação dos gêneros pelos estudantes será facilitada quan-
do as dimensões deste se tornem mais precisas. Para isso, a forma 
como o gênero é transposto para o ambiente escolar é fundamental 
para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades 
linguísticas associadas ao formato. 

Ao mesmo tempo em que tratamos da necessidade de tencio-
nar para que possamos falar de história e cultura afro-brasileira na 
educação básica, por meio dos mecanismos educomunicacionais, 
voltamos a Martín-Barbero (2014) quando ele afirma que “escrever 
sua história é, na América Latina, iniciar a destruição dos muros que 
a impedem de se comunicar com sua memória, relegada ao vazio ou 
à nostalgia a partir do dia posterior à conquista, e mistificada pelos 
próprios processos de independência”. (MARTÍN-BARBERO, 2014, 
p. 27)

Este é um sinal inequívoco do silenciamento de populações su-
balternizadas, a respeito do qual falaremos mais adiante. Neste sen-
tido, podemos retomar à introdução quando nos reportamos às po-
lêmicas da Base Curricular Comum. A ressignificação do ensino de 
história e sua mudança de fluxo, afastando um pouco a orientação do 
Norte epistemológico para o Sul, aproxima educadores e educandos 
da força necessária para quebrarem eles próprios os muros de que 
fala Martín-Barbero. 

A forma de superar o silenciamento é, em parte, a construção 
do protagonismo que o campo educomunicacional oferece. A prática 
da Educomunicação abarca uma outra noção de Paulo Freire, que é 
a dialogicidade, da qual já tratamos. Nesse sentido, a pedagogia de 
Freire é em certa medida subversiva, uma vez que é necessário que os 
sujeitos educandos assumam a palavra a partir de suas próprias con-
cepções de mundo. Ele afirma “ensinar não se esgota no tratamento 
do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à 
produção das condições em que aprender criticamente é possível”. 
(FREIRE, 1996, p.26)
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Lendo Paulo Freire, Muniz Sodré (2012) traduz comunicação 
como “processo dialógico e movido por afetos e razão, que pode in-
cluir formas institucionais, mas no limite as transcende por ser apa-
nágio da totalidade do campo cultural” (SODRÉ, 2012, p.140). Por 
meio desse código, podemos reiterar as possibilidades em certa me-
dida revolucionárias da interface comunicação educação. O papel do 
educomunicador em ambiente escolar deve ser não o do professor 
bancário, mas o do educador que orienta a aproximação dos edu-
candos com o conteúdo programático, uma vez que estes mesmos 
educandos já possuem leitura de mundo.

Prosseguimos com Sodré (2002) quando ele afirma que educar 
implica comunicar. Isso poderia ser descrito como a implementação 
de laços atrativos um “quadro comum de referências estabelecido por 
uma cultura histórica, isto é, por toda uma tradição de costumes, 
saberes e valores um ethos, objeto da hexis instauradora da consci-
ência ética” (SODRÉ, 2012, p. 114).  Nessa orientação, ele destaca que 
uma mudança provável nas possiblidades educacionais consiste está 
numa inversão de ordem. 

E é está a esperança provocada pela Educomunicação, nos diz 
Soares (2011), uma vez que ela não diz respeito necessariamente à 
educação formal, embora a escola seja um ambiente de privilégios 
para o uso sistematizado do conceito.  O que é caro à Educomunica-
ção não é, especificamente, a tecnologias utilizada para o ensino de 
determinado conteúdo, antes as mediações possíveis. Nesse sentido, 
o maior desafio é como reconfigurar o espaço educacional de forma 
a retomar o encanto do processo ensino aprendizagem, aliando a isso 
a construção de ecossistemas comunicativos capazes de contemplar 
experiências culturais heterogêneas e as novas tecnologias da infor-
mação e comunicação. 

Martín-Barbero fala da urgente necessidade de possibilitar aos 
jovens espaços em que eles possam se colocar de forma protagonista, 
superando as barreiras impostas pelo formalismo da educação dis-
ciplinar. Ao mesmo tempo, ele destaca que não se pode mais con-
ceber a educação a partir de um modelo de “comunicação escolar” 
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ultrapassado pela era informacional, onde inexiste idade e local para 
aprender. “Estamos passando de uma sociedade com sistema educa-
tivo para uma sociedade do conhecimento e aprendizagem contínua, 
isto é sociedade cuja dimensão educativa atravessa tudo” (MARTÍN-
-BARBERO, 2014, p. 121)

Soares (2011) também trata de três outras frentes de ação edu-
comunicativa: no âmbito da gestão escolar; no âmbito disciplinar e 
no âmbito transdisciplinar. A partir deste terceiro locus é que preten-
demos trabalhar para aplicação do projeto de Educomunicação para 
as relações étnico-raciais. Nosso interesse é de que possibilitar que 
os estudantes se “apoderem das linguagens midiáticas, ao fazer uso 
coletivo e solidário dos recursos da comunicação tanto para aprofun-
dar seus conhecimentos quanto para desenhar estratégias de trans-
formação das condições de vida” (SOARES, 2011, p. 12)

“Ninguém nasce racista. Continue criança”

No Criança Esperança transmitido pela Rede Globo em 2016, a 
emissora veiculou o vídeo “Ninguém nasce racista. Continue Crian-
ça”. O vídeo consiste em uma simulação de teste para atrizes/atores 
mirins e as crianças deveriam memorizar frases e, em seguida, lê-las, 
olhos nos olhos, para uma atriz negra de cabelos crespos. Cada uma 
das frases carregava cunho racista e, no decorrer do vídeo, somos in-
formados que foram recolhidas em contexto de uso nas redes sociais.

As atrizes/atores mirins eram negros e não conseguiram repe-
tir as ofensas raciais que deveriam proferir. A mensagem que a emis-
sora, aparentemente gostaria de transmitir, é plenamente resumida 
pelo nome dado à campanha, entretanto embora ela tenha emocio-
nado a plateia, uma série de questionamentos foram levantados, es-
pecialmente pelos movimentos negros.

A escolha desse vídeo para a análise exemplar da metodolo-
gia do Discurso do Sujeito Coletivo e como objeto para a leitura da 
questão racial na mídia foi feita em consequência do alcance que ele 
obteve, pela exibição em rede nacional e os debates que ele provocou. 
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Para tratarmos do objeto, selecionamos a publicação “Globo errou ao 
usar o sofrimento de crianças negras para falar sobre racismo” 3 pos-
tada na página do Geledés – Instituto da Mulher Negra no Facebook 
. No momento da seleção dos trinta comentários a serem analisados, 
cerca de quatro mil e duzentos perfis tinham-na curtido, duzentos 
comentários feitos, além de 681 compartilhamentos. 

Já a escolha pela postagem da página do Geledés justifica-se 
pela posição em que o Instituto se encontra. Criado pela professora 
Sueli Carneiro em 30 de abril de 1988, o Geledés se apresenta como   
uma organização política de mulheres negras, cuja missão é a luta 
contra sexismo e racismo, especialmente àqueles direcionados às 
mulheres negras, além da valorização destas mesmas mulheres e a 
promoção de seus direitos. O post analisado acompanhava as hashta-
gs #geledes #racismo #racismonatv #racismonaGlobo.  Sílvia Nasci-
mento, autora do texto, lança alguns questionamentos, e explorando 
até mesmo certa boa fé em ações como as produzidas pela emissora, 
mas ao mesmo tempo questiona que com envolvimento da comuni-
dade negra o resultado do vídeo seria diferente.

A partir desse questionamento caminhamos com o projeto de 
Educomunicação, além de tratar da voz ou da ausência de voz do 
subalternizado, conforme podemos ver mediante a leitura de Gayatri 
Chakravorty Spivak, em seu Pode o Subalterno Falar?, a indiana, à 
luz dos estudos pós-coloniais, também questiona a leitura do Outro 
a partir de referenciais culturais distintos aos do ser analisado. Não 
podemos, então, tentar explicar o mundo da história e da cultura 
afro-brasileiros e do racismo no caso específico deste vídeo, a partir 
de um ponto de vista eurocêntrico. Colocar crianças negras, vítimas 
do racismo cotidiano, para reproduzir os ataques que sofrem é a me-
lhor opção no combate ao racismo? 

A invisibilidade do povo negro nos produtos da grande mídia 
apareceu de forma recorrente nas críticas que os comentaristas fize-

3 NASCIMENTO, Silvia. Globo erra ao usar o sofrimento de crianças negras para 
falar sobre racismo. Facebook, 2016. Disponível em <https://www.facebook.com/
geledes/posts/10153551669401816>. Acesso em 03/07/2016 
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ram a respeito do vídeo do Criança Esperança. “Rede Globo, que tal 
falarmos de racismo expondo o agressor? Fazer programas que dê 
visibilidade a projetos de combate racismo? Ter mais negros na pro-
gramação, talvez?” (NASCIMENTO, 2016)

A dúvida de Sílvia Nascimento encontra coro na entrevista que 
o professor Muniz Sodré concedeu ao Observatório de Favelas4, em 
2012, ao afirmar respeito dos negros nos meios de comunicação:

Sabemos que quem dirige estes meios são sujeitos de 
classe dominante, brancos. E a invisibilidade do negro 
para a maioria deles também é natural e vem de muito 
tempo. Anos atrás, quando eu trabalhava na Editora 
Bloch, o Zuenir Ventura sugeriu a um dos editores, 
colocar como foto de capa Lupicínio Rodrigues e o 
editor disse que não. Nós questionamos e o editor 
disse que negro não vendia. Zuenir retrucou dizen-
do que no carnaval vendia e ele reforçou: no carnaval. 
Situações como estas se repetem ainda hoje e estão li-
gadas as representações que todo o tempo querem ser 
reafirmadas. Mas temos que reconhecer que houve 
uma melhora, não podemos nos acomodar no discur-
so do ressentido. E atribuo estes avanços, ainda que 
pequenos, aos negros que tem compromisso com a 
comunidade, com a História a que pertencem. Porque 
não é a cor da pele quem define o negro, é o seu com-
prometimento com sua essência e suas origens. (SO-
DRE, 2012, Entrevista ao Observatório de Favelas)

A maneira com a qual se articulam os comentários a respeito 
do vídeo e da leitura do mesmo, além da possível dicotomia entre 
sociedade miscigenada que provoca o mito da democracia racial e a 
recorrente leitura de que não há raças, nos reporta a Stuart Hall:

A raça é uma categoria discursiva e não uma cate-
goria biológica. Isto é, ela é a categoria organizadora 
daquelas formas de falar, daqueles sistemas de repre-

4 O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de pesquisa, consul-
toria e ação pública dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas 
sobre as favelas e fenômenos urbanos. Buscamos afirmar uma agenda de Direitos à 
Cidade, fundamentada na ressignificação das favelas, também no âmbito das políticas 
públicas.
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sentação e práticas sociais (discursos) que utilizam 
um conjunto frouxo, frequentemente ponto específi-
co, de diferenças em termos de características físicas 
- cor da pele, textura do cabelo, características físicas 
e corporais, etc. -como marcas simbólicas, a fim de 
diferenciar socialmente um grupo de outro (HALL, 
1992, p. 63).

Sendo raça uma categoria discursiva e não-biológica podemos 
afirmar que a construção do racismo e o combate ao mesmo ou uma 
reelaboração que seja antirracista deve fundamentalmente perpas-
sar os espaços de fala como um todo, assim desenhamos a análise 
dos  comentários feitos a respeito da leitura provocante do vídeo do 
Criança Esperança, feita por Sílvia Nascimento no Geledès, utiliza-
remos a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), elabo-
rada por Ana Maria Lefevre e Fernando Lefevre no âmbito da Escola 
de Saúde Pública da USP.

Os autores no artigo O Sujeito Coletivo que Fala (2006) tratam 
da metodologia como uma forma de articular depoimentos coleta-
dos em pesquisas de opinião. Depois que as respostam são compi-
ladas, elas devem ser separadas de acordo com o que é semelhante e 
diferente a partir do que são as Ideias Centrais e Expressões-chave. 
As ideias centrais permitem a criação de uma categorização pela qual 
serão agrupadas cada um dos Discursos do Sujeito Coletivo produ-
zidos, sem a interferência da interpretação do pesquisador. Por outro 
lado, cada DSC é organizado a partir da articulação entre as expres-
sões-chave que o expressam e    permeados por uma construção tex-
tual na primeira pessoa do singular. A opinião coletiva, desta forma, 
pode ser materializada de forma singular, sem o uso de artifícios 
como o plural. Um único sujeito, idealizado, fala. 

Podemos tratar do Discurso do Sujeito Coletivo, de forma sin-
tética a partir das seguintes considerações. Os trechos mais signifi-
cativos de cada resposta, ou no caso deste trabalho, dos comentá-
rios, são chamados de Expressões-Chave (ECH). A síntese do que 
foi expresso nas respostas são as Ideias centrais (IC). Para cada ideia 
central contida nas expressões-chave será gerado um (DSC) que, de 
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certa forma, resume o conteúdo daquelas mensagens. 
Para os criadores da metodologia do Discurso do Sujeito Coleti-

vo, o este deve ser visto como uma alternativa para veiculação da opi-
nião coletiva ao invés de se falar de uma leitura do pesquisador, ou da 
sistematização do mesmo por formulações não textuais. Eles destacam 
que por meio de outras metodologias os pesquisadores apresentam os 
dados obtidos, concatenando-os com comentários e análises que não 
falam pelos entrevistados, aqui mais uma vez falo de comentaristas. 
Com o uso do Discurso do Sujeito Coletivo, a construção deste me-
tadiscurso pode ser revista, uma vez que quem irá falar não é a inter-
pretação do pesquisador, antes a própria opinião coletiva daqueles que 
falaram sobre o ou os objetos em questão.  

Ao reunir os discursos presentes na leitura que o público do Ge-
ledés fez do vídeo pudemos perceber que elas escapam de uma visão 
dicotômica da mídia, vislumbrando-a como aparatos comunicacionais 
que podem ser ferramentas de apoio fundamentais para uma educa-
ção emancipatória, como diria Paulo Freire (1996). O pedagogo bra-
sileiro afirma que é preciso permanecer atento ao acompanharmos as 
imagens veiculadas pela televisão, alertando para o risco de tropeços 
na compreensão. Para ele, a única forma de escapar completamente 
dos ardis ideológicos do poder dominante seria refletir epistemologi-
camente de forma permanente.  Entretanto, ele também destaca que 
da mesma maneira que não é fácil estar sempre alerta podemos imagi-
nar que embora o televisor não mereça toda demonização que se joga 
sobre ele, ao mesmo tempo ele não é um instrumento para a salva-
ção. Neste sentido, o pedagogo deixa evidente que é fundamental que 
estejamos em certa medida preparados para assistirmos TV com um 
mínimo de reflexão.

 Para isso, o acompanhamento dos processos de produção e cir-
culação das mensagens é primordial na proposta de intervenção que 
ora apresentamos. Tal acompanhamento, sendo produzido no âmbito 
de uma pesquisa em Educomunicação permitiria que os estudantes 
utilizassem de forma livre sua criatividade, favorecendo à circulação 
de múltiplas vozes e na expressão dos sujeitos, diria Peruzzo (2005).
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Ao utilizar o software DSCSoft para reunir as expressões-chave e 
as ideias centrais e sintetizar os Discursos do Sujeito Coletivo presentes 
nos comentários analisados chegamos a cinco DSCs diferentes que po-
dem ser assim resumidos: A) ausência de representatividade na TV; B) 
crítica à manipulação midiática em termos político-econômicos; C) o 
vídeo transmite racismo ao  comunicar racismo travestido de combate 
ao racismo; D) as críticas ao vídeo são reflexo de uma sociedade ‘chata’ 
que vê racismo em tudo; E) vídeo é um importante instrumento de 
combate ao racismo, mesmo que a abordagem tenha sido incorreta. 

O DSC C foi o mais vislumbrado na leitura dos comentários da 
postagem na página do Geledés. Metade dos comentários reunidos re-
feriram-se ao vídeo como reprodutor de racismo de maneira velada, 
ao simular uma crítica às práticas racistas. Para estes comentaristas a 
emissora não poderia ter sujeitado crianças vítimas de racismo à si-
tuação. Há também um questionamento a respeito das atrizes/atores 
mirins participantes. Se não fossem negras também teriam sido inca-
pazes de reproduzir as frases, já que não teriam passado elas mesmas 
pelos casos de racismo?  Destacamos parte do Discurso do Sujeito Co-
letivo C:

Eu fiquei muito emocionada na hora, mas passou um 
pouco fiquei intrigada c o fato das crianças serem ne-
gras ou mestiças, tipo pra dizer q não nascemos racis-
tas teria então q ser crianças brancas, e ver essas crian-
ças dizendo q passaram por isso foi doído.  Racismo 
camuflado foi isso que transmitiram... Até me ligaram 
pra eu sintonizar no programa e vê que a rede globo 
falou sobre racismo, percebi de cara a perpetuação do 
preconceito racial isso sim. A Globo só faz merda. E 
é sempre intencional. Os profissionais da rede são in-
teligentes. Sabem o que fazem. E essa avaliação feita 
neste texto, também foi feita internamente. A emisso-
ra faz o que quer fazer. Dificilmente erra. A ofensa im-
plícita/explicita foi intencional. As reações previstas. 
Muita gente replicou esse vídeo. Bingo! A emissora 
alcançou seu objetivo. Chorei pois me vi nas falas... 
E a princípio oq me incomodou foi um Branco inter-
mediando... Roubando nosso lugar de fala... E expor 
nossas crianças foi a cereja do bolo (DSC C, 2016)
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Corroboramos em parte com a maioria dos comentaristas 
uma vez que vemos pertinência nas questões levantadas no DSC C. 
Entretanto, não podemos simplesmente atacar a campanha. A po-
sição defendida no DSC E embora minoritária, alcança relevância 
em nossas observações, uma vez que reconhece papel importante ao 
explicitar o racismo. Ela poderia ser resumida a partir da seguinte 
Expressão-Chave: “Independente da imagem utilizada, pelo menos 
eles demonstraram importância em expor o fato do racismo ainda 
estar presente nos dias de hoje”. 

Para nós, a principal problemática na abordagem conceitual do 
vídeo tenha sido a de colocar as crianças vítimas de racismo nova-
mente diante dos ataques cotidianos que sofrem. Nesse sentido, ape-
lamos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 18 
afirma: “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do ado-
lescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” (grifo nosso). 

Assim, acompanhamos a leitura do grupo que produziu o DSC 
C, tomando por base o artigo 18, cujo nosso grifo destaca o trata-
mento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrange-
dor. A forma como a própria vítima de violência com recorte racial 
é colocada diante de novos ataques à sua dignidade, fere de morte o 
ECA.

Considerações finais

A Educomunicação constitui-se como um campo autônomo 
que surge a partir da interface entre a comunicação e a educação a par-
tir das noções comunicacionais do pedagogo brasileiro Paulo Freire. 
Este campo contrapõe a mídia como portadora de mal absoluto, uma 
vez que ele prega a possibilidade de educar olhares para uma ressigni-
ficação dos conteúdos veiculados pela grande imprensa. Entretanto, a 
educação para a comunicação não é a única, nem a principal das áreas 
em que se articulam os conceitos educomunicacionais.

Considerando as especificidades do nosso objeto, que é a imple-
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mentação de um projeto educomunicativo que visa o ensino de con-
teúdos de história e cultura afro-brasileira, podemos perceber que há 
urgente necessidade de se utilizar destes meios para uma reconfigu-
ração da forma como a grande mídia apresenta a população negra e 
seus signos em geral. Como levantamos ao longo da análise do vídeo 
“Ninguém nasce racista. Continue criança”, mantemos a pergunta. Se a 
campanha tivesse sido produzida com o apoio de grupos organizados 
e engajados na questão racial as principais personagens da peça teriam 
sido crianças negras?

 A construção de um ecossistema comunicativo capaz de dar 
conta da dinâmica étnico-racial em escolas da rede pública é um desa-
fio considerável a que nos propomos como pesquisa neste programa de 
pós-graduação. A organização de conceitos a partir de um campo hí-
brido, como o da Educomunicação, e que ainda contemple a dinâmica 
histórico-cultural do povo negro que, mesmo mais de um século após 
a “abolição” da escravatura continua inviabilizado. Esse ocultamento 
do Outro é evidenciado em um dos comentários a respeito do vídeo 
produzido para o Criança Esperança: “E a princípio oq me incomodou 
foi um Branco intermediando... Roubando nosso lugar de fala...”
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Capítulo 05

Outro corpo, além do lugar5

Mayllon Lyggon de Sousa OLIVEIRA6; Suely Henrique de Aquino GOMES7

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO.

Introdução 

Vivemos em tempos fluídos. O hoje é um passado e o atual é 
quem, concomitantemente, deixamos de ser e estamos nos tornando 
– estado sempre larval. É nessa amplitude (ou na diminuição dela) 
que as sexualidades são constituídas. É um momento de recrudes-
cimento dos discursos e das lutas travadas desde 1970. A sociedade, 
a mídia e o consumo perceberam e passaram a mostrar, a se deixar 
mostrar, essa amplitude sexual.

Gays, lésbicas, bissexuais, assexuados, travestis, transexuais, 
hermafroditas, héteros, cis, trans, queer, bicha, esses termos, outrora 
estabelecidos, estão começando a ruir e nada está vindo de novo, é 
preciso vê-los sob rasura (HALL, 2012), conceitos que não são mais 
adequados para pensar, mas que pelo fato de que ainda não temos 
novos termos para abarcar com profundidade a experiência que cada 
conceito caracterizaria.

Aqui, neste trabalho, a proposta é alcançar uma dimensão, 

5 O título do capítulo faz uma clara referência ao título do texto e conferência de Michel 
Foucault, “Outros Lugares”, no qual o filósofo lança o conceito de heterotopia, bem 
como a ciência que estuda esse tipo de construção social e cultural. 

6 Graduado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Araguaia, mestrando em Co-
municação, Cultura e Cidadania, Linha de Pesquisa em Mídia e Cultura na Faculdade 
de Informação e Comunicação da UFG. Email: mayllon.lyggon@gmail.com

7 Doutora em Ciências da Informação pela UnB. Professora do Mestrado em Comuni-
cação da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG – Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: suelyhenriquegomes@gmail.com
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mesmo que pequena, mas que se mostra uma nova porta, ou janela, 
ou faísca, uma nova forma de ver o corpo bicha, percebê-lo como 
uma heterotopia (se uma “menor” ou “maior” é o tempo que dirá). 
Um outro lugar, um espaço novo (já que os espaços existentes não 
conseguem enquadrar esse sujeito). Que o caminho seja bonito para 
essa pesquisa que ainda está começando e que seja de excessos, de 
coloridos e de bichas; afinal, é assim o caminho da maravilhosidade.

Subjetividade e sexualidade: uma coisa de corpo

Subjetividade é coisa de pele, segundo Rolnik (1997). É lá onde 
ela acontece. Por essa fina linha limítrofe que o interno e o externo do 
corpo tensionam-se, dobram-se. Uma feitura de indivíduo em cons-
tante processo de embate. É nesse embate também que a subjetivi-
dade é construída, por meio de processos subjetivantes, dentre eles a 
sexualidade, conforme explica Michel Foucault (1984; 1985).

A subjetividade, assim, pode ser vista como um modo pelo 
qual nos tornamos sujeitos, ou seja, são práticas de si, por mais que 
estejam inseridas nos discursos que trazem em si os jogos de saberes 
e poderes. Além disso, em práticas e relações de poderes essa subjeti-
vidade também possui uma relação de descontinuidade em suas for-
mas históricas devido aos fluxos que habitam a subjetividade (FOU-
CAULT, 1984). Entendamos, então, a sexualidade como sendo,

O nome que se pode dar a um dispositivo histórico: 
não à realidade subterrânea que se apreende com di-
ficuldade, mas à grande estimulação dos corpos, a in-
tensificação dos prazeres, a incitação aos discursos, à 
formação dos conhecimentos, o reforço dos controles 
e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, se-
gundo algumas grandes estratégias de saber e de po-
der (FOUCAULT, 1988, p. 117).

O que o autor explicita é uma não naturalização do sexo e da 
sexualidade, mas trata de ambos – também – como uma construção 
social, pautada no estabelecimento e proliferação dos discursos em 
várias áreas do conhecimento e nas relações de poder estabelecidos 
por meio desses discursos.
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Historicamente, a sexualidade passou por diversas configura-
ções, diagramas, dentre elas as que a configuram como um dispositi-
vo8. As sociedades ocidentais, segundo o autor, têm um enfoque no 
exercício da sexualidade dos sujeitos. Para manutenção desse con-
trole9 quatro pilares tomam uma maior atenção: a natureza do ato 
sexual, castidade, fidelidade monogâmica e as relações homossexuais 
(FOUCAULT, 1983, p. 17). Sendo que esses pilares suscitam tam-
bém procedimentos através dos quais os sujeitos imbuídos de sua 
liberdade para vivenciar sua sexualidade subvertem a ordem do dis-
positivo10. Ou seja, através da sexualidade e das relações de forças e 
resistência estabelecidas pelo próprio sistema, os sujeitos conseguem 
constituir-se a si mesmo, o que seria um indicativo, também, da se-
xualidade como dispositivo e uma forma de controle.

É no exercício da nossa liberdade que nos constituímos sujeitos, 
e esse processo envolve sempre um modo historicamente estabelecido 

8  Deleuze (1996), ao fazer sua própria leitura de dispositivo no trabalho de Michel Fou-
cault, caracteriza o dispositivo como constituído por três linhas principais: as linhas de 
visibilidade, na qual o social dá mais ou menos luz para determinada área da vida; as 
linhas de enunciação, diretamente ligadas às linhas de visibilidade, onde há a criação 
discursiva a respeito de algo, pautado no dito e no não dito; as linhas de força/poder 
que se caracterizam por manter uma determinada ordem, por último e é o que seria a 
novidade do trabalho de Foucault existe a linha de subjetividade, na qual o indivíduo 
através da sua subjetividade e processos subjetivantes próprios conseguem subverter 
esse sistema de controle, algo que é possibilitado pelo próprio dispositivo.

9 Deleuze (1992) acredita que a nossa sociedade, após a segunda Guerra Mundial, tenha 
deixado de ser sociedades disciplinares e se tornado sociedades do controle, isso em 
decorrência, principalmente, das mudanças estabelecidas por meio da exacerbação 
da sociedade capitalista e também em decorrência das inovações tecnológicas. Essa 
sociedade disciplinar é pautada na disciplina, logo impõe nitidamente um tipo de com-
portamento e ações, ao passo que a sociedade do controle tem formas de controle mais 
tênues, em um jogo de possível recompensa para determinados comportamentos ao 
passo que há um controle exercido sobre comportamentos que devem ser abolidos.

10 Sobre isso, Foucault vaticina que não há poder sem liberdade. Liberdade e poder não 
são categorias que se excluem mutuamente, uma vez que o poder só é exercido me-
diante a existência da liberdade -  é por se ter liberdade de ação que a resistência ao 
poder torna-se possível.  A ausência da liberdade instaura a dominação absoluta ou 
escravidão – situação em que “os fatores determinantes saturam o todo” - e não se pode 
caracterizar a escravidão como “uma relação de poder pois o homem está acorrentado 
(Neste caso fala-se de uma relação de constrangimento físico)” (FOUCAULT, 1982, p. 
221)
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pelo o qual nos subjetivamos, ou seja, “não existe constituição de 
sujeito moral sem modos de subjetivação” (FOUCAULT, 1984, p. 28) 
são práticas de si que, por envolvem instâncias impessoais -  inseridas 
em discursos, poderes e saberes, produzem “efeitos massivos que 
provém de um processo singular” (CARDOSO Jr, 2005, p.).  É 
por meio das práticas e relações de poderes que essa subjetividade 
possui uma relação de descontinuidade em suas formas históricas 
(FOUCAULT, 1984). 

Assim, o tornar-se sujeito envolve naturalmente modos de sub-
jetivação11 que seriam “toda a experiência que concretiza uma sub-
jetividade e envolve modos historicamente peculiares de se fazer a 
experiência de si” (CARDOSO JR, 2005, p. 344). Os modos de sub-
jetivação são pautados nas vivências e nas práticas de si, portanto a 
subjetividade é dinâmica e está em constante mutação, construída 
com base nas experiências de vida e resistências oferecidas pelos su-
jeitos em sua relação com e no mundo que os rodeia. Daí há de se 
reconhecer que as subjetividades são transitórias, porque resistem 
ao poder-saber historicamente instituído - o que lhes confere uma 
dimensão temporal ou transformacional (CADOSO Jr., 2005). Se-
gundo Cardoso Jr., 

Toda subjetividade é uma forma, mas essa forma é 
simultaneamente desfeita por processos de subjetiva-
ção; enquanto a forma-sujeito é captada pelos sabe-
res e poderes, a subjetivação é um excesso pelo qual 
a subjetividade mantém uma reserva de resistência 
ou de fuga à captação de sua forma. (CARDOSO JR, 
2005, p. 344)

Pode-se, a partir dessa perspectiva, entender a  subjetividade 
como um contínuo embate entre o que nos tornamos e o que podere-
mos nos tornar, entre o novo e o antigo: um embate entre o interno e 
o externo através de processos subjetivantes, os quais ora tensionam 
para uma manutenção desse “quem sou”, ora o desestabilizam – for-

11 As experiências de si (subjetividade) envolvem um modo historicamente situado de 
constituir-se como sujeito (subjetivação), nos garante Foucault (1984).
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mas que são desfeitas pelos processos subjetivantes. A subjetividade 
tem na subjetivação sua reserva de resistência às capturas das forma-
-sujeitos (CARDOSO Jr., 2005). Daí o caráter temporal e transforma-
cional da subjetividade. 

Ver a subjetividade dessa forma, tal como é apresentada por 
Foucault, principalmente nos dois últimos volumes da História da 
Sexualidade (1984; 1985), é percebê-la por meio de uma perspecti-
va prática, para além de um arcabouço teórico, ou seja, como uma 
prática de si que institui um modo de vida. Nesse trabalho toma-se 
a sexualidade como um dispositivo subjetivante, um processo por 
meio do qual os sujeitos se constroem e se assumem como um corpo 
bicha, criando e se transformando em heterotopias.

A indissociabilidade entre subjetividade, subjetivação e tempo 
confere à primeira sua natureza mutável, processual, um sujeito sem-
pre em construção e leva à compreensão “radical” de que o “sujeito 
é corpo, que a subjetividade é algo que acontece no corpo e dele não 
se desvincula” (CARDOSO, 2005 p. 345). É via corpo, conforme nos 
esclarece Cardoso Jr, que construímos nossa relação com as coisas ou 
outros corpos (CARDOSO Jr, 2005, p. 346).

Esse corpo está para além do corpo orgânico – objeto de estu-
do da biologia; ele é um corpo construído com base nas relações com 
o tempo, as forças de saber poder e as coisas do mundo. A biologia, 
enquanto um campo do saber e de poder, é capaz de dar determina-
das características a seu objeto de estudo. Já as ciências sociais, como 
a antropologia, sociologia e sexologia, se ocupam dos campos de sa-
ber relacionados a esse corpo em intersecção com o social e suas re-
lações (afetivas, econômicas, emocionais, culturais, sexuais e afins). 
Então, pode-se ver esse corpo sob a égide de sua potência criativa e 
transformacional – o corpo-prazer, nos termos de Foucault (1985).

Esse corpo, para a perspectiva deste trabalho, é visto como um 
agenciamento das coisas; um local de sobreposição e sobredetermina-
ção de elementos biológicos e sociais. Um local onde a subjetividade 
deixa seu rastro, seu efeito, sua “impressão de reflexão” (DELEUZE, 
2001). Primeiro como uma utopia, um não lugar nunca alcançado, 
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depois como uma heterotopia, um lugar fora do lugar, onde suas do-
bras revelam que por mais que aquele corpo esteja inserido em de-
terminado contexto ou local social ele não pertence àquele lugar e 
transforma esse não lugar em algo novo, um terreno ainda inabitado, 
mas que através de atos performativos de si o fazem existir.

A tríade do corpo, o tempo e a subjetividade dão origem à po-
tência criativa e transformacional do sujeito que passa a se constituir 
como a uma obra de arte sob a égide de   uma estética da existência, 
processos por meio dos quais alguns sujeitos, com base em sua sub-
jetividade e processos subjetivantes, conseguem subverter as normas 
em uma luta agonística12 pelo bem viver: uma estética de si, capaz de 
subverter o dispositivo de controle e propiciar uma liberdade trans-
formadora e criativa do corpo-prazer. 

Esse subjetivar-se, segundo Foucault, seria um dobrar-se, vol-
tar-se, convergir sobre e residir em si mesmo. Assim se estabelece o 
“movimento da existência pelo qual se volta sobre si mesmo” (FOU-
CAULT, 1997, p. 123). O movimento de existência que se dobra sobre 
si mesmo é agonístico, é “um processo que nunca para e que faz da 
subjetividade ‘um sempre outro’, ‘um si e não si ao mesmo tempo” 
(ROLNIK, 1997, p. 30). O sujeito, nessa perspectiva, seria um ser 
sempre inacabado, imbuído de construir para si mesmo uma exis-
tência esteticamente bela.

Considerando que a subjetividade é um efeito sobre e no cor-
po, esse corpo é, então, uma disposição determinada de organismos 
cuja função é, em partes, uma possibilidade de potência de transfor-
mação ou criação de um novo corpo, ao passo que essa potência seria 
a força de encontro capaz de constituir o corpo em suas relações com 
outros corpos, imagens, coisas, ideias e afins (CARDOSO JR, 2005).  

É nessa potência criativa e transformadora que está a capacidade 
desses sujeitos de criar a sua própria existência orquestrada por um 

12  Mais que de um “antagonismo” essencial, seria melhor falar de uma “agonística” – de 
uma relação que é, ao mesmo tempo, de incitação recíproca e de luta; trata-se menos 
de uma oposição termo a termo que os bloqueia um em face do outro, e mais de uma 
provocação permanente (FOUCAULT, 1994, p. 238-239).
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projeto ético-estético, uma forma através do qual o próprio corpo 
resiste aos controles impostos, por meio dessas práticas de si, o 
tornar-se sujeito mediante as relações com os elementos de fora e de 
dentro.

Veja-se, esse “fora e dentro”, segundo Rolnik (1997, p. 27) “não 
são meros espaços, separados por uma pele compacta que delineia 
um perfil de uma vez por todas”, esses fatores são ao mesmo tempo 
“indissociáveis e, paradoxalmente, inconciliáveis: o dentro detém o 
fora e o fora desmancha o dentro”. Ainda segundo a autora, “é só 
nesse sentido que podemos falar num dentro e num fora da subjetivi-
dade: o movimento de forças é o fora de todo e qualquer dentro, pois 
ele faz com que cada figura saia de si mesma e se torne outra. O fora 
é ‘sempre um outro dentro’, seu devir”.

Há ainda outro elemento presente nesse processo: a verdade. 
A relação do corpo e do prazer com a verdade. Em uma busca pela 
hermenêutica do sujeito, Foucault (2004) se propõe a fazê-lo através 
de uma arqueologia, que, de forma simplista, seria uma busca por 
pontos de viradas responsáveis por essa constituição do sujeito tal 
como se conhece. Nessa busca o autor prioriza a questão da verdade, 
sobretudo do sujeito por si mesmo.

Essa verdade estaria pautada em um processo de confissão, 
mas uma confissão diferente da aplicada pela igreja e que é mais evi-
dente no dispositivo de sexualidade. No caso, uma autoconfissão ou 
auto-análise, em que o indivíduo avalia suas ações e delas apreende 
e aprende.

Nesse processo arqueológico, dentre outras coisas, o autor tam-
bém chega à conclusão de que em nossas sociedades, há uma espécie 
de obrigação moral dos sujeitos de conhecer a si próprio. E é através 
dessa obrigação do conhecimento de si próprio, dessas formas de au-
tocompreensão que ele analisará as nossas experiências sobre sexua-
lidade e o dispositivo que tenta apreendê-la em uma normatividade 
(FOUCAULT, 2004).

Esse autoconfessar como um processo de conhecimento de si 
(e também como uma técnica de si, isso porque ela propicia uma 
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verdade própria do indivíduo, muito embora esse seja também um 
caminho de sacrifício do eu) é um processo de não-identidade13, já 
que estas não são mais suficientes para abarcar as potências e os cor-
pos dos indivíduos, bem como suas sexualidades.

Percebe-se, então, que essa produção de verdade sobre o indi-
víduo por ele mesmo é capaz de fazer com o que o indivíduo se torne 
senhor de si ou o contrário. E que é nesse processo de produção de 
verdade que o indivíduo pode construir seu próprio poder saber na 
luta pelo exercício da sua sexualidade e pela sua própria estética da 
existência. 

É por meio desse conhecimento de si mesmo e de se tornar o 
senhor de si através das verdades produzidas pelos próprios indivídu-
os que eles se tornam, também, capazes de compreender sua própria 
sexualidade e corpo, retirando desse corpo as construções e formas 
de controle social. Acreditamos que as práticas de si na constituição 
do corpo-prazer bicha, ou queer, passem por processos subjetivantes 
semelhantes, fazendo implodir subjetivadades outras não capturadas 
pelos dispositivos de saber-poder ou etiquetas identitárias.

O queer, para além do lugar14

Inspirados nas acepções acerca do sujeito, da sua sexualida-
de e dessa não-identidade moderna, alguns estudiosos instauraram 

13 A busca por liberdade proposta por Foucault, em vários momentos, pede/necessita de 
um movimento perpétuo, uma busca constante pela não-identidade, ou seja, uma não 
fixidez, mais ainda, uma procura pela várias relações e possibilidades frente a padroni-
zação promovida pela norma. A pergunta proposta não é tanto “O que sou?”, mas sim 
“o que posso ser que não sou ainda?”

14 Ao mencionar que há uma verdadeira explosão discursiva sobre o conceito de identi-
dade, Stuart Hall (2012) vai recuperar o que Derrida menciona sobre alguns conceitos 
que estão sob rasura e a identidade seria um desses conceitos. Para o autor, “o sinal de 
‘rasura’ (x) indica que eles não servem mais – não são mais “bons para pensar” – em 
sua forma original, não-reconstruída. Mas uma vez que eles não foram dialeticamente 
superados e que não existem outros conceitos, inteiramente diferentes, que possam 
substituí-los, não existe nada a fazer senão continuar a pensar com eles – embora 
agora em suas formas destotalizadas e desconstruídas, não se trabalhando mais no 
paradigma no qual eles foram originalmente gerados (HALL, 2012, p. 104)
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um processo pós-identitário. Esse processo, presente nos estudos da 
Teoria Queer, está ligado ao fato de determinados indivíduos não se 
enquadrarem nos padrões, mesmo que eles sejam marginalizados, 
como acontece com os gays, por exemplo.

Inicialmente utilizado como um xingamento, tal qual “sapa-
tão”, “bicha” e “viado” no Brasil, o queer surge nos Estados Unidos, 
em meados de 1980, como uma forma de afirmação e aceitação do 
ser gay. Sua proposta, política e acadêmica, inicial estava na possi-
bilidade de abarcar todas as sexualidades que estava para além do 
gay e lésbica, os corpos que não importam/pesam, que Judith Butler 
(2000) vai mencionar. 

Porém, via sexualidade, enquanto prática subjetivante, esses 
sujeitos constroem seu próprio cuidado de si, irão transpor as linhas 
do dispositivo, atuando e efetivando sobre si mesmo. Acreditamos 
que é por meio dessa subversão que esses sujeitos estão criando no-
vos espaços, espaços nunca habitados, mas que são construídos por 
um processo constante de performatividade, ou seja, atos reiterativos 
e situacionais que ora mantém a norma ora a subvertem para a ins-
tauração de uma nova (BUTLER, 2000).

O que os sujeitos queers fazem é criar um novo lugar na socie-
dade, já que essa não possui lugar de pertencimento. Esse novo lugar 
é fluído, os cárceres da performatividade heteronormativa já não são 
mais convincentes o suficiente para esses sujeitos. O ser bicha está 
para além do gay, ele não tenta criar uma emulação do hétero ou 
assumir uma identidade supostamente normativa do gay, ele está no 
trânsito, no constante processo entre ser homem e ser mulher, inde-
pendente do seu órgão sexual e da sua configuração corporal. 

A proposta do bicha, intencional ou não, é estar no entremeio, 
no entre-lugar. Sua performatividade e a mistura dos dois sexos es-
tabelecidos são os fatores que os regem. Gamson (2002) aponta que 
os sujeitos queers, e como recorte nesse trabalho os sujeitos bichas, 
como instituidores e possuidores de uma postura de resistência con-
tra a generalização constante das sociedades em que vivemos, assim, 
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são indivíduos que produzem uma diferença, diferença essa que não 
se cristaliza, se finda, pelo contrário.

Voltando ao queer, ele enquanto movimento e também como 
campo de estudo já surge com a proposta de subverter o que era so-
cialmente aceito e proclamado (pelas instituições religiosas, Estado 
e campos do saber). Aceitá-lo como um termo de luta, já que ele era 
utilizado como xingamento, já dá indícios da sua subversão e da for-
ma como esses indivíduos querem se apresentar e serem vistos. Mais 
do que isso, uma forma de aceitar a sua própria condição outrora 
marginalizada. Segundo Guacira Louro (2006),

A expressão, repetida como xingamento ao longo 
dos anos, constituiu-se num enunciado performativo 
que fez e faz existir aqueles e aquelas a quem nomeia. 
Performatividade instituiu a posição marginalizada e 
execrada. A posição que teria de ser indesejada. No 
entanto, virando a mesa e revertendo o jogo, alguns 
assumiram o queer, orgulhosa e afirmativamente, 
buscando marcar uma posição que, paradoxalmen-
te, não se pretende fixar. Talvez fosse melhor dizer 
buscando uma disposição, um jeito de estar e de ser. 
Mais do que uma nova posição de sujeito ou um lu-
gar social estabelecido, queer indica um movimento, 
uma inclinação. Supõe a não-acomodação, admite a 
ambiguidade, o não-lugar, o trânsito, o estar-entre. 
Portanto, mais do que uma identidade, queer sinaliza 
uma disposição ou um modo de ser e viver (LOURO, 
2006, p. 45).

Eles, os sujeitos bichas, não se propõem a criar outros lugares 
na sociedade onde possam ser aceitos, mas aceitam esse não lugar, 
instauram esse não lugar através de atos performativos. Transitar en-
tre as normas binárias, impostas pelo dispositivo da sexualidade, é 
que os faz subverter as normas que lhes são impostas.



Braga, Cirino e Oliveira (org.) 107

Nessa perspectiva, o gênero/sexo15 não estão mais pautados 
em uma construção pronta, seja ela biológica ou social, mas 
em um processo de contingência, eles estão sendo construídos 
constantemente, sempre em devir. O que o bicha faz é performativizar 
esse corpo, esse queer, no trânsito constante entre uma parte e outra 
dessas normas instauradas, em uma luta agonística constante pela 
sua própria estética da existência.

É por meio desses processos de performance do seu corpo e sexo 
(e no exercício da sua própria sexualidade) que esses indivíduos, ao 
performar sua existência esteticamente, instauram suas heterotopias 
e também suas formas próprias de serem vistos na sociedade em que 
estão inseridos.

Nossa sociedade, plural e fragmentária, não consegue mais 
determinar as identidades desses sujeitos, mesmo a pluralidade do 
sujeito pós-moderno16, expresso por Stuart Hall (2006), não são mais 
suficientes para determinar quais características seriam responsáveis 
por estabelecer o que é de cada sexo/gênero. O sujeito bicha ao tran-
sitar nesses espaços e instaurar esses novos não lugares se empodera 
e cria novas formas de se mostrar, de ser visto.

15  A distinção entre gênero e sexo foi uma alternativa encontrada por Simone de Beau-
voir (e uma parcela considerável das feministas/pesquisadoras) encontraram para dar 
um estatuto ao gênero como objeto de estudos sociais.  Butler (2000), via Foucault 
(2012), percebe que o sexo também não é algo exclusivamente biológico. Com a 
História da Sexualidade: A vontade de saber pode-se perceber que inclusive o sexo 
(objeto de estudo na biologia) se valeu de discursos para ser edificado. Ou seja, ele 
não é somente biológico, mas uma construção histórica e política.  Neste sentido, a 
dicotomia sexo/gênero, encontra-se superada pelo estudo do gênero em Butler. Para 
ela, precisamos nos desvencilhar do primado do natural, do biológico. Não existiria 
algo somente cultural, mas sempre discursivo, histórico e político. Essas construções 
históricas e políticas encontram-se naturalizados. Ou seja, aquilo que é, no fundo, 
construção passa a ser considerado natural, é naturalizada. As construções científicas, 
os fatos científicos se tornam fatos sociais por esses processos de naturalização.

16  Stuart Hall (2006) elenca três concepções do sujeito: sujeito do iluminismo, um sujei-
to cartesiano, centrado, baseado na razão e construído por meio de processos próprios; 
sujeito sociológico, que é resultado da evolução social do sujeito, e que é construído 
por meio das relações sociais que ele estabelece; e o sujeito pós-moderno, que seria 
um sujeito descentrado, com várias identidades e processos cambiantes constantes, 
cuja identidades são tão diversas que podem chegar a ser conflitantes.



108 Comunicação e Mídia: Interfaces com a cidadania e com a cultura

Estamos em um constante processo de subversões de tudo que 
conhecemos sobre a prática do nosso próprio sexo. As constituições 
desses dispositivos estão sendo rompidas dentro do próprio disposi-
tivo, há um crescente de indivíduos portadores de poderes/saberes 
que os torna capazes de subjetivamente modificar e subverter essas 
convenções, e isso é algo que vem acontecendo há algum tempo e 
que criam representações que podem vir a ser representativas para 
que outros indivíduos estabeleçam suas próprias relações de poder 
saber. Veja-se, por exemplo, a história de Lili Elbe em filme de proje-
ção mundial, o sucesso da série norte americana Ru Paul Drag Race, 
ou a Mel Gonçalves, cantora goiana e mulher trans, apresentando um 
programa na TV Brasil, além de vários outros nomes que abriram 
esse caminho.

É preciso que percebamos esse queer, mais que uma proposta 
de (re)inserir no debate todas as siglas que indicam as sexualidades 
não normativas, uma proposta de aceitar, fomentar, entender a con-
dição desses indivíduos que são marginalizados pelas normas gene-
rificadas e perceber que eles não querem ser enquadrados em ou-
tras normas, outras terminologias, mas, sim, promover e tencionar 
o pensamento sobre o que entendemos sobre gênero/sexo e todos os 
discursos que são criados a partir desses pensamentos.

O outro lugar absoluto: e a hete-
rotopia do corpo bicha

Existem nas nossas sociedades e cidades lugares não localizá-
veis, lugares onde o tempo parece não passar, lugares que são im-
possíveis de serem rastreados e lugares que não existe história. Es-
ses lugares, na maioria das vezes, são inventados por homens, sejam 
através de construções arquitetônicas para assegurar o conhecimen-
to, como as bibliotecas, ou lugares fictícios, como as cidades de filmes 
de ficção, segundo Foucault (2013, p. 19), esses são “os doces lugares 
das utopias”.

 Na percepção do autor, isso acontece porque os sujeitos não 
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conseguem viver em espaços brancos, neutros. A vida e o exercício 
dela com todas as suas particularidades estão para além do espaço da 
folha de papel. Só se vive, ama e morre em um espaço quadriculado, 
um espaço recordado, matizado, com suas várias particularidades. 
Esse espaço pode ser entendido sob a perspectiva inicial, e proposta 
por ele nesse texto, como sendo um espaço de perspectiva geográfica, 
ou em um processo de bricolagem e relação com outro texto, esse 
espaço pode ser visto como um corpo, já que 

Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, liga-
do a todos os outros lugares do mundo e, na verda-
de, está em outro lugar que não o mundo. Pois é em 
todo dele que as coisas estão dispostas, é em relação 
a ele – e em relação a ele como em relação ao um so-
berano – que há um acima, um abaixo, uma direita, 
uma esquerda, um diante, um atrás, um próximo, um 
longínquo. O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde 
os caminhos e os espaços do mundo, lá onde os cami-
nhos e os espaços se cruzam, o corpo está em parte 
alguma: ele está no coração do mundo, este pequeno 
fulcro utópico, a partir do qual eu sonho, falo, avanço, 
imagino, percebo as coisas em seu lugar e também as 
nego pelo poder indefinido das utopias que imagino 
(FOUCAULT, 2013, p. 14);

Esse corpo, enquanto um lugar e, em alguns casos como o bi-
cha, uma heterotopia é lugar onde as pessoas vivem. É lá onde em 
uma relação de troca constante que esse espaço/corpo cria performa-
tivamente novos espaços sociais. Esses não lugares podem ser vistos 
como contra espaços, locais onde as utopias se realizam, onde o bicha 
pode se tornar quem ele almeja ser. Nesses lugares, que são criados 
e instaurados por esses indivíduos, o bicha pode estar em uma re-
lação constante de sobreposição entre o ser homem e ser mulher, 
subvertendo a linguagem, ao se aceitar e se chamar no feminino; as 
convenções de gênero utilizando roupas, adereços e maquiagens que 
são tipicamente femininos, mesmo sendo homem.

Foucault propõe também uma nova ciência, que tem como ob-
jeto de estudo esses novos espaços, as contestações míticas e reais do 
espaço em que vivemos. Na opinião dele, “essa ciência estudaria não 
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as utopias, pois é preciso reservar esse nome para o que verdadeira-
mente não tem lugar algum, mas as hetero-topias, espaços absoluta-
mente outros; e forçosamente, a ciência em questão se chamaria, se 
chamará, já se chama ‘heterotopologia’” (FOUCAULT, 2013, p. 21).

Dentre esses espaços outros das sociedades, já que na sua con-
cepção todas as sociedades, desde a mais primitiva, possuem suas 
próprias heterotopia. Existem as heterotopias de desvio, heterotopias 
biológicas, heterotopias de justaposição temporais para a eternização 
ou efemeridade de algo. Em todos os casos, elas têm como “regra jus-
tapor em um lugar real, vários espaços que, normalmente, seriam ou 
deveriam ser incompatíveis” (FOUCAULT, 2013, p. 24).

O que o sujeito bicha faz é subverter as convenções de gênero, 
viver diferente sua experiência sexual, transformar o que é dado e 
posto socialmente, como a questão do batom para mulher e a barba 
para o homem, justapondo espaços que socialmente foram constru-
ídos como incompatíveis. É aí, sem dúvidas, que encontramos o que 
há de mais essencial nas heterotopias. Elas são a contestação de todos 
os outros os outros espaços. Assim, eles instauram novos não lugares, 
lugares esses em que a sua própria performatividade faz o seu corpo 
construir suas próprias utopias que podem vir a servir de exemplo 
para outros indivíduos.

Utopia para outros indivíduos porque as heteretopias têm uma 
peculiar característica: “ela é um livro aberto, que tem, contudo, a 
propriedade de nos manter fora”, não haverá nunca as mesmas ex-
periências do ser bicha: os modos de subjetivação, a estética da exis-
tência e a luta agonística de cada sujeito são vistas e vividas particu-
larmente através de processos singulares de produção da diferença 
(FOUCAULT, 2013, p. 27).
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A sociabilidade no Facebook: estudo 
sobre a página Blog Femme Fatale
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Introdução

O entendimento da sociabilidade para a comunicação é essen-
cial, posto que sua razão de ser baseia-se na interação entre os in-
divíduos. Dada sua importância para a compreensão das relações, 
escolhemos utilizar o Facebook como espaço de discussão da sociabi-
lidade, uma vez que esta é uma rede social online de grande relevân-
cia no contexto social do Brasil. Atualmente o Facebook possui mais 
de 100 milhões3 de usuários em nosso país. Ou seja, aproximada-

1 Estudante de graduação do 8º período do curso de Comunicação Social – Habilitação 
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Coordenadora do Grupo de Pesquisa Complexidade e Comunicação da UFG/CNPq. 
E-mail de contato: mfrancisnogueira@gmail.com 

3 Segundo um levantamento da própria empresa,  realizado em 19 de abril, 102 milhões 
de pessoas acessavam o Facebook mensalmente. Disponível em <https://pt-br.Facebook.
com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-compartilham-seus-momentos-no-Fa-
cebook-todos-os-meses>. Acesso em: 16 out. 2016.
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mente metade da população tem ou já teve contato com esta rede so-
cial online. Entretanto é sabido que estudar o Facebook integralmente 
é uma tarefa árdua, quiçá impossível. Por isso escolhemos um perfil 
específico a ser estudado nesta investigação: a página Blog Femme 
Fatale, da blogueira Jéssica Lopes. A preferência pela página baseou-
-se na simpatia e conhecimento da pesquisadora sobre o trabalho de 
Jéssica. Entretanto, pelo fato da blogueira ser extremamente ativa no 
Facebook e se disponibilizar a divulgar nosso questionário oficializa-
mos sua escolha como objeto empírico deste trabalho. Porém fizemos 
mais uma ressalva em nossa pesquisa. Visto que a blogueira divulga 
e produz conteúdos diversos em sua página, achamos coerente ele-
ger algumas temáticas específicas a serem estudadas. Essa filtragem 
fez com que buscássemos assuntos que abordassem de forma mais 
palpável a sociabilidade na perspectiva de Simmel (1983), ou seja, 
como troca de valores entre os indivíduos. Dessa forma, optamos por 
direcionar nosso estudo na página Blog Femme Fatale aos conteúdos 
sobre aceitação, autoestima e felicidade.

Com o propósito de identificar se existia sociabilidade entre a 
blogueira e seus seguidores através da página no Facebook, percebe-
mos a necessidade de elegermos alguns objetivos que nos auxiliaram 
a responder esta questão. Dessa forma, nossos objetivos foram: 1) 
identificar a forma com que Jéssica aborda na página Blog Femme Fa-
tale os temas aceitação, autoestima e felicidade; 2) identificar como os 
seguidores interagem com os conteúdos sobre aceitação, autoestima 
e felicidade na página Blog Femme Fatale; 3) identificar os impactos 
dos conteúdos sobre aceitação, autoestima e felicidade no comporta-
mento dos seguidores da página Blog Femme Fatale.

Entretanto, um estudo acadêmico sobre qualquer assunto ne-
cessita de uma metodologia para concretizar-se, ou seja, são necessá-
rias formas e estratégias de estudos. Nesta investigação fizemos uso 
da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e da pesquisa empíri-
ca. O primeiro método, a pesquisa bibliográfica, nos permitiu refletir 
sobre os dados obtidos na entrevista com os seguidores. À luz da 
teoria pudemos analisar sistematicamente os dados, o que nos per-
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mitiu refletir sobre a sociabilidade na página Blog Femme Fatale. A 
pesquisa documental, o segundo método citado, referiu-se às inves-
tigações feitas na página e nos termos de acesso e uso do Facebook. 
Estudar esta rede social online e a página, bem como suas ferramen-
tas, foi vital para a compreensão do nosso objeto empírico de estudo. 
O último método, a pesquisa empírica, foi executada por meio de 
questionários aplicados a uma amostra dos seguidores4 da página 
Blog Femme Fatale.

Durante todo este processo metodológico, em especial duran-
te as análises, verificamos a presença de alguns fenômenos. Estas 
descobertas nos levaram a recorrer à literatura especifica a fim de 
compreender os dados obtidos. A princípio, antes de realizarmos as 
entrevistas, estudamos o conceito de sociabilidade. Este conceito foi 
o cerne de nosso estudo. A sociabilidade neste trabalho foi concebida 
à luz de Simmel (1983), que a entende como uma troca de valores 
entre os indivíduos, feita de forma simultânea, com a mesma inten-
sidade entre os envolvidos, e não apenas a interação entre estes. A 
sociabilidade pode acontecer nas redes sociais, que são “um conjunto 
complexo de relações entre membros de um sistema social” (TEL-
LES, 2011, p. 07). Por meio delas as pessoas constroem suas redes de 
relacionamentos e criam laços sociais com os demais, além de incor-
porarem e colaborarem para a construção da cultura destes grupos. 
Entretanto esta não é uma configuração exclusiva do espaço offline, 
no espaço virtual5 também encontramos estes agrupamentos. Isto 
acontece porque temos hoje uma ‘sociedade em rede’, que, de acordo 
com Castells (2003) está se desenvolvendo em meio a este contex-
to digital e utiliza-se deste ‘espaço’ para saciar suas demandas rela-

4 O termo ‘seguidores’ refere-se aos perfis que curtiram a página. 
5 O espaço virtual pode ser entendido como ciberespaço. O ciberespaço é um “novo 

ambiente tecnológico, que constitui um espaço não físico, artificial, sem fronteiras” 
(MARCELO apud GIBSON, 2011, p. 77). Para Castells (2003) o ciberespaço é um novo 
ambiente comunicacional, criado através da internet. Lévy (2003) complementa sa-
lientando a democratização deste espaço, que além de tornar qualquer usuário produ-
tor, ainda permite que este tenha acesso a toda e qualquer tipo de informação que está 
na rede.
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cionais, profissionais e de lazer. No caso da internet, os grupos são 
construídos, em alguns casos, de forma inversa ao que acontece no 
offline. No ‘mundo real’ os indivíduos se conhecem de forma superfi-
cial, e após sociarem-se6 é que descobrem os gostos e preferências do 
outro. No espaço da internet os internautas, ou cibernautas, buscam 
encontrar pessoas com gostos semelhantes, e após as encontrarem é 
que de fato as conhecem. Esta realidade propicia a criação das comu-
nidades virtuais, que, de acordo com Cardoso (1988) apud Marcelo 
(2001), dizem respeito a grupos sociais que não são limitados por 
dimensões e que se encontram com base na partilha de interesses. E 
é nesta nova estrutura que nos deparamos com as redes sociais onli-
ne. Criadas com a finalidade de satisfazer as demandas da população 
de sociar-se com os demais. As redes sociais online representam “a 
possibilidade de expressão e sociabilização através das ferramentas 
de comunicação mediada pelo computador” (RECUERO, 2014, p. 
24). O uso delas, principalmente, tem como foco firmar relações do 
mundo offline, e não, necessariamente, conhecer pessoas, como ob-
servado por Porto e Santos (2014).

Mas é neste espaço virtual que nos deparamos com uma nova 
configuração do antigo receptor da comunicação. Antes, a estes ca-
biam o papel de simples consumidores das informações. Entretanto, 
na internet eles passaram a ocupar o papel de produtores de conteú-
do, por consequência das possibilidades existentes no ciberespaço. A 
este novo grupo de produtores e consumidores de conteúdos foi dado 
o nome de usuário-mídia que “produz, compartilha e dissemina con-
teúdos próprios e de seus pares” (TERRA, 2012, p. 77). Dada esta 
liberdade encontramos aqueles usuários que se destacam no espaço 
virtual, e tornam-se reconhecidos não apenas dentro das comunida-
des em que estão inseridos, mas no âmbito digital por aqueles que 
os buscam pelo princípio da comunidade virtual. Estes sujeitos são 
conhecidos como formadores de opinião que, segundo Neto (2008), 
são pessoas que possuem certo ‘poder’ sobre os outros, no que diz 

6 Sociação é um termo utilizado por Simmel (1983) para se referir às interações entre as 
pessoas. 
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respeito às suas opiniões. Geralmente, os formadores de opinião são 
conhecidos por terem um grande conhecimento em determinada 
área. Logo, o que dizem ou fazem é algo que seus ‘influenciados’ con-
sideram importante. 

Pesquisa com os seguidores da página Blog Femme Fatale

Como citado na introdução, fizemos o uso da pesquisa empí-
rica realizada com os seguidores da página Blog Femme Fatale. A es-
colha deste método se fez necessária, pois, visto que pretendíamos 
verificar a sociabilidade entre a blogueira e os seguidores da página, 
conhecer suas opiniões foram fundamentais para identificar como os 
seguidores interagem com os conteúdos sobre aceitação, autoestima 
e felicidade na página e identificar os impactos dos conteúdos sobre 
acerca das referidas categorias no comportamento dos seguidores da 
página.

A primeira etapa para a construção do instrumento foi identi-
ficar nossa população, ou seja, o universo a ser estudado. Posto que 
procuramos estudar a sociabilidade na página Blog Femme Fatale, 
estabelecemos que nosso universo seria composto por aqueles que 
‘curtiram’ a página. Essas ‘curtidas’ referem-se aos perfis de usuários 
do Facebook que, por meio da ferramenta ‘curtir’, demonstraram inte-
resse na página. Deste modo verificamos que, até o dia 05 de julho de 
2016, a página possuía 78.542 curtidas, sendo este o número de ele-
mentos do nosso universo. Estabelecida nossa população, partimos 
para a escolha da amostra. Para este estudo optamos por realizarmos 
um estudo de caso, uma vez que uma amostra representativa seria 
composta por um número demasiadamente grande de elementos, o 
que tornaria esta pesquisa inviável. Deste modo, nossa amostra foi 
escolhida de forma não probabilística e por conveniência. A princípio 
estabelecemos que seriam entrevistados 150 seguidores, porém, após 
a divulgação da pesquisa na página Blog Femme Fatale, obtivemos 156 
respostas, o que nos fez aumentar nossa amostra para 156 elementos.

Outra etapa importante foi a escolha do método de coleta dos 
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dados. Para este trabalho optamos por utilizar a plataforma Formu-
lários Google, ou Google Forms. Nela foi possível elaborar as ques-
tões objetivas de resposta múltipla e múltipla resposta, bem como as 
questões discursivas. A escolha desta plataforma foi baseada em três 
fatores: facilidade em ser manuseada por aqueles que constroem um 
questionário e por aqueles que o respondem; e a sua fácil divulga-
ção, bem como seu acesso. O último fator foi o acordo previamente 
estabelecido entre a pesquisadora e a blogueira. Ao propormos que 
Jéssica divulgasse o questionário, consideramos que seu apelo seria 
muito mais eficiente do que o nosso. Para que esta divulgação fosse 
feita na página Blog Femme Fatale era necessário um questionário 
online que fosse acessado por qualquer um, desde que este tivesse 
acesso à internet.

Definida a amostra e o método de coleta de dados passamos a 
etapa de construção do instrumento. Este momento é crucial para o 
desenvolvimento do trabalho, posto que o questionário “não pode 
dissociar-se de uma constante reflexão sobre o sentido dos dados a 
serem colhidos, o que levará a evitar diversos problemas que podem 
comprometer a validade da investigação” (PIERRE, 2008, p. 43). 
Portanto, direcionamos nosso instrumento de modo que este fosse 
capaz de responder as questões fundantes desta pesquisa. Organiza-
mos nosso questionário em 4 grandes blocos, ou seções, de pergun-
tas. Cada bloco tinha uma finalidade, e foi desenvolvido baseado em 
nossas necessidades investigativas. Foram estes: na primeira seção 
tínhamos como objetivo conhecer nossa amostra; no segundo bloco 
buscamos entender o que a blogueira  representava para os entrevis-
tados; no terceiro bloco de questões focamos na página, seus conteú-
dos, sua abordagem e afins; na última sessão tínhamos como objetivo 
verificar se houve mudanças comportamentais ou psicológicas nos 
seguidores em relação à aceitação, autoestima e felicidade, e, em caso 
positivo, quais foram estas modificações.

A última etapa, antes da aplicação do instrumento, foi o pré-
-teste. Neste momento verificamos as fragilidades, ambiguidades e 
defasagens do instrumento, como dito por Pierre (2008). O pré-teste 
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foi aplicado entre os dias 18 de julho de 2016 e 30 de julho de 2016. 
Nosso instrumento foi avaliado por três pessoas: duas seguidoras e 
a própria blogueira. Foram feitas apenas duas observações sobre o 
questionário, todas em relação a ordem de duas perguntas. Infeliz-
mente, mesmo sendo válidas todas as sugestões, optamos por não 
alterar o instrumento, pois, caso o fizéssemos, comprometeríamos a 
ordem dos blocos de pergunta. Por fim aplicamos o questionário do 
dia 01 de agosto de 2016. O link foi disponibilizado pela blogueira  
na página Blog Femme Fatale e em apenas 40 minutos alcançamos a 
meta dos 150 questionários. Entretanto, como citado acima, obtive-
mos 6 respostas a mais, o que resultou ao final em 156 instrumentos 
válidos que foram analisados.

Resultados

No primeiro bloco de questões procuramos conhecer nossa 
amostra, incluindo seus hábitos de uso do Facebook. A primeira ve-
rificação feita na questão 1 foi em relação à faixa etária dos entre-
vistados.  Percebemos que aproximadamente 79% dos entrevistados 
possuem mais de 21 anos. Isto permitiu concluir que parte do públi-
co da blogueira está na fase adulta. Inclusive 40% dos entrevistados 
estavam entre os 21 anos e os 25 anos de idade, ou seja, estão com 
quase a mesma idade de Jéssica, que tem 23 anos. Acreditamos que 
este público adulto tem preferência por conteúdos que tragam algum 
ganho para suas vidas, e transcendam apenas a finalidade de lazer. 
Percebemos isto na questão 12, de resposta múltipla, que perguntou 
aos entrevistados se os conteúdos eram interessantes, reflexivos, en-
graçados ou inspiradores. Nesta pergunta a opção ‘são interessantes’ 
teve 81,4% dos votos, enquanto a opção ‘são engraçados’ foi marcada 
por apenas 32,7% da amostra. Outra descoberta interessante, ainda 
sobre os entrevistados, foi constatada na questão sobre gênero. Es-
perávamos que o público de Jéssica fosse absolutamente feminino, 
entretanto, dentre os entrevistados, 6 pessoas marcaram as opções 
‘masculino’ ou ‘outro’. Esta surpresa nos fez refletir sobre a diversi-
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dade dos conteúdos produzidos pela blogueira, que agradam não 
apenas o público feminino. Através das questões 3 e 4 finalizamos o 
primeiro bloco de questões. Nestas perguntas, respectivamente nesta 
ordem, descobrimos que 70% dos entrevistados possuem uma conta 
na rede social há mais de 5 anos, e que 99,4% da amostra afirma fazer 
uso diário desta rede social online. Dessa forma percebemos que os 
seguidores da página têm grande familiaridade com o Facebook, tan-
to que faz parte do dia-a-dia verificar a rede social online. 

O segundo bloco de questões focou em identificar o que Jéssica 
e seus conteúdos representavam para os seguidores. Na questão 5, 
que tinha como objetivo identificar há quanto tempo os entrevista-
dos conheciam o trabalho da blogueira, as respostas ficaram dividi-
das de forma homogênea. As duas opções com maior porcentagem 
foram ‘aproximadamente 2 anos’, com 24,4%, e ‘aproximadamente 3 
anos’, com 21,8%. A pergunta 6 questionou os seguidores acerca da 
forma com que conheceram o trabalho de Jéssica. A opção mais mar-
cada foi ‘através do YouTube’, com 60,9% das respostas válidas. En-
quanto apenas 5,1% dos entrevistados afirmaram que a conheceram 
através do Facebook. Isto nos faz refletir sobre a função da rede social 
online como meio para estreitar relações. O YouTube é uma mídia 
digital que permite que seus usuários postem conteúdos audiovisu-
ais, bem como assistam a outros vídeos e interajam com seus pro-
dutores. Percebemos aqui a migração que os entrevistados fizeram 
do YouTube para o Facebook. Após terem contato com o conteúdo 
disponível no YouTube os seguidores buscaram Jéssica, na pessoa de 
seu blog, no Facebook. Foi a pergunta 7 que nos deu base para acre-
ditar que Jéssica é vista de forma conjunta com seu trabalho. Esta 
questão indagou os respondentes acerca do que estes admiravam: 
Jéssica; seu trabalho; ambos; ou nenhum. A opção que se referia a 
ambos teve 86,5% das respostas válidas. Ressaltamos que ao longo 
das questões discursivas os entrevistados citavam Jéssica ao mesmo 
tempo em que falavam sobre seus conteúdos. Dessa forma, perce-
bemos a junção da imagem da blogueira com seu trabalho, em uma 
mesma persona. Ainda buscando compreender o ‘efeito Jéssica’ nos 
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seguidores, perguntamos na questão 8 se eles se identificavam com 
ela. Ao todo 86,5% dos entrevistados afirmaram se identificar com 
a blogueira. Percebemos ao longo das questões abertas que alguns 
respondentes atribuem o fator ‘identificação’ como principal moti-
vação para acompanharem o trabalho dela. Em vista dessa realidade, 
utilizamos a pergunta 9 para complementar a questão 8. Na nona 
questão de nosso questionário sugerimos aos seguidores alguns fato-
res que poderiam gerar identificação entre estes e Jéssica. As opções 
de respostas eram cumulativas e foram baseadas no que a blogueira 
mostra na internet sobre seu trabalho e sua vida. A opção com maior 
porcentagem foi ‘aspectos físicos’, com 70,3%. Acreditamos que isto 
aconteça visto que Jéssica é plus size7 e tatuada. Estas duas caracte-
rísticas são as mais relevantes, pois fogem do padrão entendido como 
adequado. Tanto que a blogueira abre espaço para a discussão e o 
confronto destas imposições, sendo estes uns de seus carros-chefes 
em seu trabalho. É neste momento que a blogueira aborda principal-
mente as temáticas aceitação e autoestima.  A última questão deste 
bloco, a questão 10, que é discursiva, perguntou aos seguidores qual 
a motivação para acompanharem Jéssica. Como citamos há pouco, a 
identificação com ela é um dos fatores mais comuns constatados nos 
relatos. Entretanto, fatores como a problematização e discussão de 
certos assuntos tem grande aprovação de seu público, motivando-os 
a acompanha-la. Muitos afirmaram também que sua autenticidade, 
percebida através do compartilhamento de sua vida com os seguido-
res, é algo admirável, bem como sua autoestima e estímulo ao empo-
deramento feminino. 

Verificado o que Jéssica representa para seus seguidores, bem 
como seu trabalho, direcionamos o terceiro bloco de questões para a 
página Blog Femme Fatale. Nesta seção focamos em identificar o rela-
cionamento dos seguidores com os conteúdos da página, bem como 
o da blogueira com eles. A primeira questão deste bloco, a pergunta 
11, questionou os entrevistados sobre há quanto tempo estes seguiam 

7 Termo inglês utilizado para referir-se às pessoas gordas, a tradução seria ‘tamanho 
maior’. 
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a página. As duas opções de maior porcentagem foram ‘aproximada-
mente 2 anos’ (30,1%) e ‘aproximadamente 3 anos’ (26,3%). Curiosa-
mente estas também foram as opções com maior número de votos na 
questão 5, que buscou identificar há quanto tempo os seguidores co-
nheciam o trabalho de Jéssica. Logo, é possível inferir que ao conhe-
cerem o trabalho da blogueira, os entrevistados procuram-na nas re-
des sociais online, nesse caso o Facebook, a fim de conhecê-la melhor 
e ficarem informados sobre novos conteúdos. Vale ressaltar que o 
‘boom’ do Facebook aconteceu nesta mesma época, nos anos de 2012 
e 2013. Outro possível fator para esta ‘coincidência’ foi a populariza-
ção do vídeo ‘Ser gorda é’, que possui mais de 300 mil visualizações 
no YouTube, sendo o vídeo mais visto da blogueira. A questão 12, de 
resposta múltipla, citada anteriormente, buscou qualificar os conte-
údos em ‘interessantes’, ‘reflexivos’, ‘engraçados’, ‘inspiradores’ e ‘ou-
tros’. A opção ‘interessantes’ (81,4%) e ‘inspiradores’ (65,4%) tiverem 
maior percentual. A partir destes dados verificamos que, assim como 
percebido nas questões discursivas de modo geral, os conteúdos são 
atraentes por, principalmente, promoverem o debate e problemati-
zarem certos assuntos. Isto se mostra verídico quando analisamos 
os dados da questão 16. Nesta pergunta sugerimos alguns assuntos 
aos entrevistados e pedimos para que estes marcassem os temas que 
julgavam mais interessantes. As opções ‘autoestima’ (84,6%) e ‘acei-
tação’ (78,4%) foram as mais marcadas pelos seguidores. Ou seja, 
analisando as questões 12 e 16 percebemos que estes temas geram 
reflexão, promovendo o debate, o que os torna interessantes. Tanto 
que um dos entrevistados afirmou que o tema aceitação é um dife-
rencial de Jéssica, pois muitas pessoas falam de autoestima, porém 
poucas falam sobre aceitar quem se é, com os gostos e formas que 
se tem. As perguntas 13 e 14 focaram na interação dos entrevistados 
com a página. A décima terceira questão buscou identificar de que 
forma os respondentes mais interagiam com os conteúdos da página, 
ou seja, por meio das ‘curtidas’, ‘comentários’ ou ‘compartilhamento’. 
Destas três alternativas a de maior percentual foi ‘Geralmente curto 
as postagens da página Blog Femme Fatale’, com 82,1%. Enquanto as 
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opções ‘Geralmente comento as postagens da página Blog Femme Fa-
tale’ e ‘Geralmente compartilho as postagens da página Blog Femme 
Fatale’ tiveram, respectivamente, 17,3% e 23,7%. Logo é perceptível 
que a ‘curtida’ é o recurso mais utilizado pelos entrevistados. Acredi-
tamos que isto aconteça pela praticidade da opção, e por conseguir 
representar de forma mais simplista a opinião daqueles que veem as 
postagens. 

A pergunta 14 buscou identificar o percentual de pessoas que 
entraram em contato com Jéssica. A fim de contemplar todas as pos-
sibilidades, oferecemos aos entrevistados 4 opções: ‘não’ (62,2%); 
‘Sim, mas não obtive respostas’ (12,2%); ‘Sim, mas só obtive respos-
tas após mais de uma tentativa’ (3,8%); e ‘Sim, obtive resposta rapi-
damente’ (21,8%). Constatamos que mais de metade da amostra não 
viu a necessidade de entrar em contato, ou seja, conversar de forma 
mais íntima com a blogueira. Entretanto, da porcentagem restante de 
respondentes, mais de 20% da amostra afirmou que entrou em con-
tato com Jéssica e obteve resposta rapidamente. A questão 15 buscou 
verificar, segundo a opinião dos entrevistados, como era o relaciona-
mento da blogueira com seus seguidores através da página. Das res-
postas válidas, as duas opções de maior respondência foram: ‘ótimo’ 
(43,6%) e ‘bom’ (46,8%). Logo concluímos que os seguidores gostam 
da forma com que Jéssica socia-se por meio da página. 

O último bloco de questões teve como objetivo identificar se os 
conteúdos produzidos e divulgados por Jéssica sobre aceitação, auto-
estima e felicidade resultaram em alguma mudança comportamen-
tal nos entrevistados. Na pergunta 17 questionamos os seguidores 
se algum(ns) conteúdo(s) os fez refletir sobre aceitação. Recebemos 
95,5% de respostas afirmativas (sim) e 4,5% de respostas negativas 
(não). A questão 18, assim como a 17, fez a mesma indagação, po-
rém sobre os conteúdos que abordam a temática autoestima. Ao 
todo 96,8% dos entrevistados afirmaram que estes conteúdos já os 
fizeram refletir, enquanto 3,2% da amostra responderam negativa-
mente. Na questão 19 fizemos a mesma pergunta sobre os conteúdos 
acerca da felicidade. Dos seguidores entrevistados, 84% disseram que 
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sim, enquanto 16% marcaram a opção ‘não’. De forma geral, estas 
três questões reforçam o que foi verificado na pergunta 12 sobre os 
conteúdos da página, que, segundo os entrevistados, geram reflexões. 
As questões 20 e 21 foram complementares. A vigésima pergunta do 
questionário buscou identificar a importância dos conteúdos sobre 
aceitação, autoestima e felicidade, enquanto a vigésima primeira teve 
como objetivo verificar se houve mudanças comportamentais nos 
seguidores a partir destes conteúdos. A grande maioria dos entrevis-
tados concordou que estes conteúdos são importantes, pois levam o 
indivíduo a refletir sobre a si mesmos. A busca pela desconstrução de 
padrões é algo apreciado pelos seguidores, e a forma com que Jéssica 
o faz agrada seu público. Ao longo dos relatos percebemos o senti-
mento de gratidão e amizade que alguns entrevistados expõem. Para 
eles a contribuição destes conteúdos foi tão grande que eles conside-
ram Jéssica uma amiga. 

Discussão

O estudo da sociabilidade se fez presente neste trabalho a todo 
o momento. Ao longo dos dados e análises feitas percebemos que 
existem os dois tipos de sociabilidade. O primeiro, entendido como 
interação entre os sujeitos, entendida como “a capacidade humana 
de estabelecer redes através das quais as unidades de atividades, in-
dividuais ou colectivas, fazem circular as informações que exprimem 
os seus interesses” (BAECHLER, 1995, p. 57 apud MARCELO, 2001, 
p. 39). A segunda forma de sociabilidade identificada foi a escolhida 
como fundante para o estudo, que segue o pensamento de Simmel 
(1983) em que a sociabilidade “cria um mundo sociológico ideal, no 
qual o prazer de um indivíduo está intimamente ligado ao prazer dos 
outros” (SIMMEL, 1983, p. 172). A sociabilidade nas redes sociais 
online pode acontecer das duas formas ditas acima, porém ela é ade-
quada ao ciberespaço. Podemos considerar as ‘curtidas’ como uma 
forma de sociação, pois permite que o usuário interaja com o con-
teúdo. Entretanto, a ‘curtida’ não consegue sustentar a sociabilidade 
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enquanto troca. Um fato curioso é a ‘comercialização’ da ‘curtida’ nas 
redes sociais online. Alguns usuários atribuem à ‘curtida’ o valor de 
‘mensuração de status’, ou seja, quanto mais curtidas, mais famosa 
a pessoa. Esta materialização da aprovação que a curtida represen-
ta já a desqualifica como ferramenta de sociabilidade. Ressalvamos 
que não são todos que comercializam as curtidas, mas é consenso 
que a curtida reflete um status. Dessa forma, verificamos que os ‘co-
mentários’ e as mensagens, através do chat, conseguem representar 
melhor a sociabilidade no Facebook. Lembramos que nos referimos à 
funcionalidade da ferramenta de interação, e não ao seu uso, e neste 
trabalho não consideramos a configuração das reações8 na opção 
curtir. A sociabilidade é algo que se manifesta na escrita ou na fala 
dos internautas. Uma vez que fazer o uso de símbolos, como a escrita 
ou imagens, e a fala são as únicas formas do usuário demonstrar de 
forma ‘mais real’ sua opinião. Por isso, devemos levar em conta o que 
os sujeitos escrevem. Na pesquisa, partimos dos relatos das questões 
discursivas para verificar a sociabilidade na página, uma vez que mui-
tos reproduziram o mesmo comportamento diante das postagens da 
página. É fundamental entender que as postagens da página repre-
sentam a primeira interação, que parte da blogueira e direciona-se 
aos seguidores. Dessa forma, cabe a eles continuarem esta sociação. 
Ressaltamos que os conteúdos que abordam as temáticas ‘aceitação’, 
‘autoestima’ e ‘felicidade’, geralmente vêm acompanhados de alguma 
mensagem de incentivo. Consequentemente nos deparamos com um 
formato de postagens que estimulam a troca de experiências. 

Ainda sobre a sociabilidade verificamos que o Facebook é en-
tendido como um espaço de aproximação de sujeitos que já se co-
nhecem. Dada esta configuração, é plausível concluirmos que quan-

8 ‘Reações’ é uma extensão do botão ‘ Curtir’, projetadas para fornecer uma maneira 
variada para compartilhar, rápida e facilmente, uma resposta para uma publicação 
do Facebook. Atualmente o Facebook oferece atualmente existem 6 possíveis ‘reações’ 
aos conteúdos: ‘curtir’, usada para atestar aprovação; ‘amei’, para demonstrar grande 
aprovação; ‘haha’, quando os usuários acham engraçada a postagem; ‘uau’ significa ad-
miração; ‘triste’ representa o pesar; e o ‘grrr’, esta reação imita um rosnado e refere-se 
a total reprovação à postagem. Lembramos que cada usuário atribui um significado 
particular às ‘reações’.
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do o sujeito busca alguém nesta rede social online, este o faz com o 
interesse de interagir com o outro. Esta interação pode desenvolver 
para a sociabilidade como troca de valores por meio dos chats, men-
sagens, marcações, dentre outras possibilidades. 

Em relação à Jéssica, acreditamos que sua posição enquanto 
blogueira, a aproxima de seus seguidores. Vivemos em um momento 
em que todos que fazem uso da internet estão ‘sujeitos’ às mesmas 
oportunidades. Todos somos produtores e consumidores das infor-
mações disponíveis no âmbito digital. Esta condição de usuário-mí-
dia nos aproxima uns dos outros. No caso de Jéssica pelo fato de ser 
uma pessoa que dificilmente teria espaço em uma mídia de comuni-
cação de massa, acaba por representar um grupo de pessoas que não 
teve, e ainda não tem, representatividade nos meios de comunicação 
de massa. Percebemos aqui a liberdade citada por Lévy (2003) em 
relação ao ciberespaço, como um local virtual de interações que de-
mocratiza o acesso à informação, bem como sua produção. Se não 
fosse este sentimento de igualdade que a internet gera nos usuários, 
dificilmente veríamos pessoas que não se conhecem sociando-se de 
forma ‘sociabilística’. 

Enquanto formadora de opinião, Jéssica influência outras pes-
soas. Este ‘status’ estimula as interações com a blogueira. Mesmo que 
dentro de nossa amostra poucas pessoas afirmaram que não entra-
ram em contato com Jéssica, percebemos que alguns seguidores fize-
ram questão de contatá-la seja para trocar experiências pessoais ou 
pedir conselhos, como uma vez foi feita por esta pesquisadora. Existe 
um estímulo que leva o indivíduo a buscar a Jéssica. Tal aproximação 
acaba por representar o desejo de estabelecer uma amizade com a 
blogueira, posto que, como dito por alguns seguidores, ela já é “uma 
amiga virtual”. Dessa forma, interagir de forma mais pessoal tende a 
aproximá-la dos seguidores. 

O que verificamos na página estudada é que a sociabilidade é 
possível, mesmo com as limitações da internet. Existem ferramentas 
que nos garantem o mínimo das sociações feitas no offline. O que 
temos no âmbito digital é uma nova configuração da sociabilidade, 
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e não sua extinção. Assim como evoluímos as formas de comuni-
cação, como a escrita, a internet, à sua maneira, tem a finalidade de 
melhorar nossa comunicação. Entretanto a crítica que enfrentamos é 
a virtualização das relações reais. O que não foi o caso neste estudo, 
posto que os seguidores não são, necessariamente, aqueles que fazem 
parte da comunidade e das redes sociais em que Jéssica está inserida. 
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Capítulo 07

Os caminhos do virtual para o real: 
problematizando a manifestação 

social através de mídias sociais 
e jogos eletrônicos9
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Universidade Federal de Goiás, Goiânia - Goiás

Introdução

Em anos recentes, movimentos sociais articulados via internet 
tomaram os espaços públicos viabilizados por novas formas de arti-
culação virtuais. Isso foi observado na chamada Primavera Árabe, 
nas Jornadas de Julho de 2013 no Brasil, no movimento Occupy Wall 
Street nos EUA e em outros contextos ao redor do mundo. A velo-
cidade de organização dessas manifestações, que se deram em ou-
tros momentos históricos de forma mais lenta, tornou-se tão grande 
quanto a dos fluxos de informação. O alcance das mensagens que 
convocaram a esses episódios de insurgência tornou-se tão amplo 
quanto o dos conteúdos de entretenimento e das notícias divulgadas 
pela mídia de massa, fazendo da mobilização de grupos em torno de 
temas vistos como relevantes um evento razoavelmente frequente. 

9 Trabalho apresentado no GT 8 do VIII Seminário de Mídia e Cultura - Faculdade de 
Informação e Comunicação – Universidade Federal de Goiás. 06 a 08 de dezembro de 
2016.

10 Mestrando do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Informação e Comunica-
ção (PPGCOM) da UFG e bolsista CAPES, email: maupeccin@gmail.com. 

11 Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Informação e Comunica-
ção (PPGCOM) da UFG e bolsista CAPES, e-mail: liessadallanora@gmail.com
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A comunicação via redes sociais facilitou a interação entre pes-
soas no espaço físico por conta da superação dos limites de espaço 
e tempo possível no virtual, fazendo com que demandas possam ser 
mais facilmente estabelecidas, planos de ação elaborados e encon-
tros marcados. Os homens conectados em rede tornam-se maiores 
do que quando sozinhos, é o discurso surdo percebido na superfície 
do virtual que transborda para a realidade concreta das ruas. Com a 
rapidez da informação o encontro para manifestação ganha espaço 
inédito.

Passado algum tempo dos notórios eventos principais, que se 
articularam rápida e silenciosamente, e observando a ocorrência de 
novas ondas de movimentos insurgentes e de protesto desfocados de 
grandes pautas e mirando questões pontuais nem sempre alinhadas 
a temas progressistas, questiona-se a qualidade desse tipo de mani-
festação tomando como foco da discussão a sua origem no virtual. 
As redes sociais e outros ambientes virtuais, como os de jogos ele-
trônicos, são espaços de representação (LEFEBVRE, 1991) facilmen-
te ocupáveis através de formas tecnológicas de mediação. Neles, as 
pessoas se veem representadas através de avatares, como perfis de 
usuários e avatares em jogos, e articulam, nessa presença, uma no-
ção próxima à de ocupar um espaço essencialmente público. Redes 
sociais e jogos ensinam, de certa forma, seus consumidores a ocupar 
espaços, apresentando-lhes modelos para tal.

Aprender a ocupar o virtual, porém, não nos torna aptos a ocu-
par o real, mesmo que a sensação se assemelhe no contexto tecnoló-
gico de ubiquidade de informação e simulacro imagético que marca 
a contemporaneidade. Uma das razões para que as manifestações 
civis tenham se tornado mais populares no conectado século XXI 
talvez seja por estarmos mais habituados a ocupar espaços diversos, 
com um conhecimento prévio do que fazer e como agir. O que se faz 
e acontece antes e após os eventos quando o modelo emana do virtu-
al, contudo, merece uma etapa de reflexão por se tratar de uma forma 
de migração do espaço virtual e suas regras arbitrárias/matemáticas, 
quando não lúdicas e baseadas em narrativas, para as leis físicas e as 
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dinâmicas sociais complexas do espaço social, repleto de complexi-
dade humana.

Nossa intenção é instar uma provocação sobre a potencialida-
de política de processos que se fazem dentro de uma cultura marcada 
pela desagregação social e pela instância virtual que nela se opera. 
Essa potencialidade, aparentemente capaz de modificar o espectro 
social, precisa ser melhor compreendida para que possa realizar seu 
potencial. Iniciando nossa proposição, consideramos importante 
identificar à luz de autores contemporâneos os sintomas e as marcas 
dessa desagregação social. O conceito pode parecer fora de contexto 
para abordar episódios de articulação virtual capazes de gerar movi-
mentos insurgentes no plano real, mas acreditamos que é justamente 
essa rota paradoxal da cultura que faz com que os movimentos ir-
rompam com tamanha facilidade e sejam, ao mesmo tempo, abando-
nados e inócuos pouco depois. Essa falta de estrutura será analisada 
a seguir.

A desintegração do real

Grandes massas navegam, habitam e ocupam os espaços virtu-
ais em fluxos de temas. Assuntos e questões surgem e somem ao sa-
bor das horas. As reuniões acontecem quase como num jogo eletrô-
nico, onde arena e avatares se materializam, ação simbólica acontece 
durante poucos e frenéticos minutos e, ao fim, tudo esvanece e cada 
participante segue seu trajeto dentro da rede. O impacto e a lembran-
ça da interação desaparecem junto da ocorrência, pois tudo é extre-
mo, parecido e veloz. Alguns podem jogar de novo, criar e manter 
contatos, mas o ambiente, o motivo de existência do momento, deixa 
de existir. O mesmo se dá com as redes sociais: um tema migra do 
real para o virtual com uma postagem compartilhada, as arenas de 
debate se formam, embates frenéticos acontecem por algum tempo e, 
pouco depois, os ânimos amainam e o silêncio pontuado por uma ou 
outra mensagem se estabelece até que um novo tema seja transposto 
do real e inflame a espiral de postagens.
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Consideramos essa forma de interação, que é tanto de massa 
quanto particularizada, reflexo claro das mudanças socioeconômi-
cas e culturais observadas na pós-modernidade. Segundo Lyotard, 
essa condição cultural observada nas sociedades desenvolvidas12 a 
partir do século XX, especificamente após a 2ª Guerra Mundial, tem 
como principal característica a falência das metanarrativas univer-
sais, sobretudo as de legitimação do saber, as estruturas que então 
alicerçavam a produção da ciência simultaneamente a processos de 
produção narrativa. Lyotard (1988, p. 42) aponta, em consonância 
com outros teóricos que defendem o paradigma pós-moderno, para 
um contexto fluído, em certo sentido mais frágil e inflamável, de la-
ços sociais que se forma a partir do fim desse modelo de sociedade.

Apoiado na teoria dos jogos de linguagem de Wittgenstein, ele 
enxerga na dinâmica social uma forma de adesão construída a partir 
de acordos que se assemelham aos de jogos, nos quais cada pessoa 
atua como um jogador, emitindo diferentes tipos de enunciados (lan-
ces) e interferindo na trama do jogo, inclusive do seu próprio. Como 
sujeitos, existimos dentro de jogos de linguagem, somos perpassados 
por eles, os construímos e, em certa instância, suas regras constituem 
quem nós somos. Esses jogos encontram legitimidade em sua pró-
pria pragmática e estão em intersecção com outros (ibidem, p. 23). 
Em resumo, para Lyotard estamos, enquanto sujeitos da pós-moder-
nidade, inseridos em uma rede microfísica de relações através da lin-
guagem, cujo poder de legitimação se dá em si próprio e não por um 
metajogo, nomeado por Lyotard como metanarrativa. 

As metanarrativas e suas estruturas, os meta-discursos e a le-
gitimidade da ciência holística moderna, desmoronam nessa confor-
mação social. Isso leva a uma disseminação dos jogos de linguagem 
e dos vínculos sociais que se estabelecem através deles em múltiplas 
frentes e redes microfísicas. No lugar de metanarrativas, os jogos de 
linguagem constroem diversas micronarrativas e, nesse contexto, os 

12 No entendimento de Lyotard (1988, p.15), seriam as sociedades informatizadas à época 
em que o livro foi escrito, década de 1970. Hoje cabe a discussão acerca desse parâme-
tro, uma vez que a informática também disseminou-se nos países então considerados 
em desenvolvimento.
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indivíduos não mais percebem uma nítida hierarquia de importância 
entre elas. Os grandes holofotes demarcando o caminho se apagam, 
abrindo espaço para múltiplas trilhas formadas por pequenos pontos 
de luz que podem representar desde eventos sociais importantes às 
telas retroiluminadas onde jogos individuais acontecem e as palavras 
significam mundos compostos de ideias apoiadas umas nas outras. 
Não existe mais um grande discurso a ser seguido, apenas fragmen-
tos.

Partindo de outras bases teóricas, Bauman concorda com Lyo-
tard ao apontar a crise das instituições e dos meta-discursos em que 
elas se fundamentavam, alinhados ao projeto da Modernidade Sóli-
da. Para ele, um dos principais sintomas da crise na contemporanei-
dade, denominada por ele de Modernidade Líquida13, é a falência do 
projeto da Modernidade Sólida que norteava os indivíduos, acarre-
tando em um profundo descrédito com o coletivo e até com a própria 
ideia de unidade. Esse tempo é feito de alianças fugazes, temáticas ou 
estratégicas, e não de grandes elos sanguíneos ou fraternos. A dura-
ção das coisas é a do interesse, do imperioso desejo não raro levado a 
cabo pelos ditamos do consumo. Como resumem Deleuze e Guatarri 
(apud BAUMAN, 2001, p. 29) sobre o indivíduo e a sociedade pós-
-modernas: 

não acreditamos mais no mito da existência de frag-
mentos que, como peças de uma antiga estátua, estão 
meramente esperando que apareça o último caco para 
que todas possam ser coladas novamente para criar 
uma unidade, que é precisamente a mesma unidade 
original. Não mais acreditamos numa totalidade pri-
mordial que existiu uma vez, nem numa totalidade 
final que espera por nós numa data futura.

 Como indivíduos, nossa condição é precária: órfãos da espe-
rança de unidade fraterna Moderna, perdemos a ilusão de que há um 

13 Os conceitos de pós-modernidade e modernidade líquida são semelhantes e por vezes 
o autor utiliza-se do segundo para se referir à atualidade, a exemplo da obra O mal-es-
tar na pós-modernidade. Bauman opta muitas vezes pelo termo Modernidade Líquida 
para demonstrar a especificidade da cultura contemporânea. 
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fim no caminho, um Estado de perfeição a ser atingido no horizonte 
breve e, em última instância, de um futuro promissor. O único tem-
po que faz sentido ao homem pós-moderno é o do agora, um eterno 
presente, o novo tempo do presenteísmo, termo cunhado por Maf-
fesoli. Quando o amanhã não é uma dádiva para a qual se caminha 
e nem uma possibilidade, há de se fazer o possível no hoje, sempre 
hoje.

Na Modernidade Líquida, tudo o que era sólido, estável e pesa-
do desmancha-se no ar. A frase de Marx, popularizada décadas mais 
tarde como título da obra de Berman, enfim concretiza-se. O tempo 
não possui mais começo, meio e fim, não é cíclico como costumava 
ser na Modernidade Sólida. O tempo da era líquida é pontilista14, um 
emaranhado de pontos sucessivos sem vínculo entre si, uma multi-
plicidade de eternos instantes que acabam e iniciam-se sem relação 
de continuidade, tal qual as timelines das redes sociais e os espaços 
episódicos dos jogos eletrônicos. No modelo pontilista de tempo, 
não há espaço para a ideia de futuro ou de progresso pelo trabalho, 
outrora uma das metas da Modernidade Sólida.

Relembrando a geometria euclidiana, o ponto não possui di-
mensões (altura, largura e volume) e, conforme preconiza a física 
espacial, é infinito, pleno de potencial para expandir-se até a sua ex-
plosão. O tempo pontilista, de maneira semelhante, não é uma conti-
nuação ou progressão entre passado-presente-futuro e sim um acon-
tecimento ou evento localizado, que inicia e finda sem relação com o 
que veio e virá. Bauman (2007, p. 33), citando Benjamin, aponta que 
a ideia de um “tempo de necessidades”, que se relaciona à Moderni-
dade Solida e seus imperativos civilizatórios, foi substituída pela ideia 
do “tempo das possibilidades”, dotado de potencial infinito, sempre 
aberto ao imponderável do novo e que, porém, não resiste à inércia e 
à demora fatal dos sujeitos em fazê-lo girar. Esse é o nosso tempo, o 
cenário em que manifestações insurgentes levam milhões às ruas em 
um dia e nada de concreto acontece em seguida. As possibilidades 
podem, inclusive, dar em nada sem que isso cause comoção.

14 Ver Bauman (2007, p. 38)
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A concepção de espaço também se modifica nessa nova etapa 
da Modernidade. Distâncias desaparecem ao piscar dos olhos, cone-
xões estabelecem-se entre lugares distantes do globo, trens movidos 
por magnetismo rasgam a paisagem: a velocidade, marca registrada 
da maneira moderna de viver, aumenta exponencialmente na Mo-
dernidade Líquida. O tempo acelera-se de tal maneira que a percep-
ção dos espaços e da própria vida é deformada, como um vulto ob-
servado na janela de um trem a 500 quilômetros por hora, deixando 
claro que os espaços de trânsito são irrelevantes e o que importa é 
onde os acontecimentos estão.

O espaço físico passa a representar menos do que os espaços de 
representação, criados para ser plenos de signos e ação vivida em alta 
velocidade e intensidade. Os espaços das redes sociais são assim, os 
dos jogos eletrônicos são tal qual e as ruas e espaços públicos quando 
tomados pelos manifestantes são vistas da mesma forma. As ruas, 
porém, não são espaços de representação, não são líquidas e narra-
tivas e sua tomada não pode ser apenas simbólica. As ruas exigem 
mais esforço, habilidades, intenção e um senso de presença que falta 
ao hoje.

Na dromologia de Virilio (1996), tempo e espaço contempo-
râneo fundem-se numa nova forma estratégica que se configura, 
para Baudrillard, como um novo real que é mais do que real. Vive-
mos no império do simbólico, imersos numa cascata de signos que 
se multiplicam em múltiplas telas que referenciam não mais a con-
creta realidade e sim outros signos, num labirinto de representações 
cuja origem já se tornou impossível de rastrear. Eis a simulação dos 
nossos tempos, a imagem tecnicamente perfeita de nossa era que, ao 
atingir a definição elevada das “telas totais” (BAUDRILLARD, 1999), 
substitui-a pelo seu simulacro. O fetiche, porém, não está mais no 
simulacro da aparência e sim no de agência. A desintegração do real 
não é o seu desaparecimento e sim sua conversão em signos acessí-
veis via tecnologia. A vivência desloca-se da matéria para o reino da 
significação, provocando o desmantelamento das relações coletivas 
justamente quando elas parecem mais poderosas, rápidas e potentes.
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Ao promover tamanha migração de eventos, imagens, re-
construções e caminhos do real para o meio virtual, pois esse é um 
processo ativo e desejado atualmente, a cultura passa a constituir-se 
não mais de grandes blocos representantes de agentes e instituições 
sociais como o projeto Moderno lograva. O real manifesta-se nesse 
cenário pós-moderno como uma costura entre eventos que se dão na 
fronteira da interação entre o espaço físico e suas significações nos 
espaços virtuais, algo entre as duas camadas. Nesses espaços vazios 
em que imaginamos viver em pleno contato, tentamos interagir ou 
nos comunicar (BRAGA, 2010) transmitindo imagens quase sempre 
de baixa qualidade e profundidade, com resultados apropriados a 
isso.

A desintegração do coletivo

Bauman (2001) e Lipovetsky (2004) apontam a liquidez como a 
marca desses novos tempos, nos quais derrete e desfigura-se o que an-
tes tinha forma e substância. Face à falência de um projeto integrado, 
o senso de coletividade, a comunidade, o Estado e a própria política 
desmontam-se, desaglutinam-se, segundo Bauman, em um discurso 
de prática individualista, concordando novamente com Lyotard. Os 
indivíduos – termo bastante apropriado ao contexto sociocultural -, 
antes apoiados sobre as estáveis redes de proteção e significação das 
grandes instituições, no que pode-se localizar as metanarrativas da 
emancipação, encontram-se mais ainda individualizados, atomiza-
dos e dispersos no campo social, contando mais com a própria com-
petência e sorte do que com a providência do Estado e da sociedade, 
impotentes diante do cenário de instabilidade e desregulamentação 
em todos as esferas sociais, como a política, os relacionamentos, as 
comunidades e a economia.

Nesse cenário, as redes sociais mitigam uma parte dessa soli-
dão gerando bolhas de integração que, realizadas através de posta-
gens cotidianas e feeds de atualizações, promovem uma impressão 
de retorno ao senso comunal perdido ao fim da Modernidade (BAU-
MAN, 2007). Essa integração, porém, no espaço físico é sorvida isola-
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damente, cada indivíduo em seu terminal tecnológico, todos unidos 
apenas num aspecto simbólico. Os jogos eletrônicos, por exemplo, a 
despeito da quantidade de representações de pessoas que mostram 
na tela, são predominantemente vivenciados individualmente pelos 
jogadores em suas casas e monitores, mesmo aqueles jogados com 
outras pessoas via conexão em rede. No espaço virtual, o outro tor-
na-se representação, símbolo ou conteúdo para aliança ou conflito, a 
comunidade tem fim lúdico e não de apoio situacional ou emocional. 
Os elos são por eventos e interesses, não humanos.

Ao contexto descrito de desintegração do real, em que a vi-
vência material torna-se fragilizada pelo declínio da experiência 
coletiva, segue-se a desagregação da esfera social e sua coesão, sua 
desintegração em uma espécie de grande jogo de relações unilaterais 
que se pode apenas contemplar. Desintegra-se o outro, que deixa de 
ter presença, identidade, cheiro, peso e até antagonismo, tornando-se 
frequentemente uma fonte/coletânea de temas queridos ou odiados, 
conteúdos curtidos ou bloqueados. A alteridade transforma-se em 
algo utilitário, um detalhe informacional e raso.

Semelhante aos perfis em redes sociais e avatares em jogos, os 
espaços preferenciais de interação no contexto social contemporâ-
neo, a tensão dialética própria do real se esvai na mediação tecnoló-
gica uma vez que as formas de interação nesses espaços são reguladas 
por sistemas. As poucas possibilidades de compartilhamento e 
postagem nas redes sociais, as experiências de conflito simbólico dos 
jogos eletrônicos, a mediação se dá de formas indiretas e distantes. 
Isso torna, aos poucos, o arranjo social uma prática processual e 
fria, desprovida de possibilidades de transformação da vida e das 
ideias (BAUDRILLARD, 1990) que fazem da instância social da vida 
algo capaz de promover mudanças reais. Ao invés de experiências, 
reorganizam-se, o tempo todo, símbolos que se colam uns aos 
outros e originam pouco de original além de narrativas ficcionais e 
informacionais e entretenimento tecnológico.

Nesse contexto, as manifestações ora debatidas passam a se 
apresentar como eventos ancorados por conteúdos lúdicos e temas 
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inflamados pelo calor do momento, não como pautas sobre as quais 
os coletivos sociais ponderaram e com as quais se comprometeram. 
O grau de conhecimento sobre as questões procede de entendimento 
geral e de senso comum, extraído muitas vezes da própria rede e não 
do contato direto com a problemática, o que é típico da compreen-
são possível de se estabelecer com poucos caracteres e o excesso de 
imagens usados para publicações em redes sociais. O modelo de ação 
nesses eventos é, da mesma forma, simplificado a ocupações e ações 
simples, como gritar palavras de ordem ou realizar atos simbólicos 
na expectativa de criar uma energia que modifique as questões acio-
nadas.

Esse modelo de ação é parecido com o dos jogos eletrônicos, 
como anteriormente mencionado, em que a presença em locais 
corretos somada à realização de ações básicas, implementadas via 
comandos simples traduzidos pelo sistema de forma ludicamente 
atraente, resolvem problemas diversos. Essa dinâmica não se mostra 
suficiente nas questões reais pela materialidade resistente que o com-
põe. Apenas a aparência da ocupação é semelhante, o seu conteúdo e 
seu fluxo narrativo se aprecem, mas o resultado dos jogos é unilate-
ral, programado para recompensar a ocupação de espaços, ao passo 
que o real é dialógico e feito de contrários.

Movimentos insurgentes passam a ser compostos por conjuntos 
de solitários com pautas e temas próximos, sem a articulação que cria 
sinergia própria dos coletivos. São muitos forçando muitas direções 
sem coordenação ou solidariedade. Outrora comportando-se como 
rebanhos, os indivíduos pós-modernos agrupados, segundo Bauman 
(2007), passam a agir tal qual enxames, com direção comum, mas 
sem foco de ação. Rebanhos andam em estruturas, esperam que os 
membros desgarrados encontrem o caminho de volta, protegem os 
jovens e enfermos. Enxames, por sua vez, seguem a direção dos que 
saem na frente, seja para o ataque ou a para a morte, fazendo baru-
lho, algum estrago e pouco de concreto. Não existe espera pelos que 
se perdem ou volta ou reflexão sobre a ação, o movimento é sempre 
adiante atrás de líderes fugazes e alvos evidentes. Não existe retorno, 
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também, pois a carga é sem reflexão.
Esse comportamento, ainda segundo Bauman, reflete a forma 

que a sociedade se organiza em várias instâncias, desde a do consu-
mo até a de tomada de decisões, na sociedade contemporânea. Líde-
res desbravadores, ou early adopters de novas tecnologias e discursos, 
são seguidos por multidões com pouco senso crítico ou por aqueles 
que querem construir suas identidades de maneira atraente através 
da filiação a ideias aceitas ou prestigiosas, que elas identificam ema-
nar desses líderes especiais. Isso leva, por exemplo, aos obrigatórios 
mecanismos de ‘seguir’ das redes sociais ou ao compartilhamento de 
gameplays (vídeos em que são gravadas sessões de jogo) de jogado-
res populares, pois o enxame está em busca de direção e encontra-a 
nesses desbravadores.

É por isso que a velocidade de organização das manifestações 
atuais é bastante grande: muitos seguem poucos, o contraditório 
é sufocado por mecanismos de filtro e bloqueio, as mensagens 
ganham sinergia e inflamam rapidamente, planos de mobilização 
são dispersados com grande alcance e velocidade e o resultado 
é imageticamente impactante. Em meio a tanta rapidez e pouco 
julgamento, porém, a falta de pautas claras facilita a adesão de 
indivíduos que mesmo em grupos encontram-se solitários. Turbas 
se formam com muitas demandas, pouco critério e capacidade de 
ação pequena, assustando pelo tamanho, movendo-se sem destino, 
propensas a surtos de violência e agressões internas entre seus 
participantes e um sentimento geral de evento social, não de ação 
concreta.

As grandes manifestações podem até emanar, em um primeiro 
instante, de demandas reprimidas e válidas que ganham poder e via-
bilidade pela via da articulação virtual, como no caso da Primavera 
Árabe e outros levantes, mas as questões parecem rápida e inevita-
velmente se perder na polifonia de vozes e discursos em choque no 
grande castelo de ar da virtualidade.
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Guerras simbólicas de impacto suave

Como aqui propostos, os espaços virtuais se constituem como 
foro privilegiado para convocar massas à ação através de contingên-
cias localizadas, como a falta de percepção sobre sua natureza e os 
conteúdos neles dispersados, e não por sua eficácia em promover 
agregação social ou movimentos sociais. Em outras palavras, o vir-
tual e suas formas de organização não resolvem, pelo menos nesse 
momento histórico, as questões de desintegração do real e do coleti-
vo, eles apenas estão inseridos no contexto como possibilidades que, 
à nossa percepção, não se mostram necessariamente mais eficazes do 
que as formas tradicionais. Ele é apenas menos vigiável, mais disper-
sável e mais sedutor por causa da aparência de entretenimento.

Considere-se: nos países onde se deu a Primavera Árabe, o cer-
ceamento da expressão e da liberdade era um processo dominado 
no espaço físico através do controle dos espaços públicos pelas for-
ças militares e das mídias tradicionais pela censura, mas os governos 
tinham pouca percepção de como fazer o mesmo nas redes sociais. 
Nos acontecimentos de 2013 no Brasil, um país onde há certamente 
maior liberdade de expressão, faltou à grande mídia, em uma de-
monstração de descompasso com a sociedade, e ao governo, então 
envolvido em suas próprias guerras internas com aliados políticos 
e setores do empresariado, a capacidade de ler nas entrelinhas o 
que acontecia nos espaços virtuais. No Occupy Wall Street, por sua 
vez, faltou vontade de conter o movimento por ele se consolidar de 
maneira essencialmente lúdica, além da própria relação do governo 
americano à época com os temas de espionagem de seus cidadãos 
contribuir para uma ação suave. Em nenhum desses a comunicação 
em rede mostrou especial eficácia na manutenção dos movimentos, 
ela apenas foi o ponto inicial de divulgação e acabou por se tornar o 
ponto frágil das redes de controle, que até então encaravam o virtual 
como um espaço voltado à diversão e não à articulação social.

Essa posição pode ser compreendida analisando-se a dinâmica 
dos eventos que se seguiram: a Primavera Árabe fez mudar nomes 
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nos círculos de poder, organizações foram depostas e outras colo-
cadas nos lugares, tiranos foram presos ou mortos e outros pareci-
dos foram eleitos, facções extremistas como o Estado Islâmico e o 
Boko Haram se constituíram e promoveram violências como as de 
antes e os novos poderosos já sabem como usar e conter o virtual; 
as Jornadas de Julho do Brasil foram, em poucos meses, ressignifica-
das pela grande mídia, quando essa conseguiu encontrar as palavras 
chave para explicar os eventos de maneira interessante à população, 
os movimentos foram sanitizados, esvaziados e transformados numa 
modalidade patética de construção de identidade pessoal; o Occupy 
Wall Street acabou sem promover discussões ou mudanças no sis-
tema capitalista norte americano, que continuou seu agressivo pro-
cesso de gentrificação urbana e endividamento da população jovem 
universitária e suas questões de indigência social e socorro aos ricos 
pós crise de 2008 sem solavancos, sendo o saldo do movimento a 
inspiração para ações semelhantes mundo afora. De tudo, resulta-
ram memes, hashtags e polarização extrema na seara política global, 
pouco além disso.

Isso ocorre porque as competências que o virtual promove e 
treina são de manejo simbólico, de troca de conteúdos e informações, 
procedimentos realizados em controles de videogame que traduzem 
movimentos simples em grandes ações narrativas. Avatares saltam 
de telhado em telhado com graça e precisão, enfrentam dezenas de 
oponentes de mãos vazias e vencem, são gênios do esporte que fazem 
uma jogada incrível atrás da outra em campos de sonhos, são go-
vernantes perfeitos que conquistam o apoio de oponentes com uma 
simples escolha de palavras certas, são magos e monstros de fantasia 
capazes de destruir ou construir mundos com movimentos de mão. 
Habitamos suas peles e ocupamos espaços virtuais através deles, mas 
não adquirimos a competência para fazer tais ações no mundo real 
porque ou são coisas impossíveis ou requerem extenso treinamento 
e dedicação dos quais não dispomos.

De forma análoga, os perfis em redes sociais falam para mais 
pessoas do que seria humanamente possível no real. Uma pessoa que 
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se dedique a construir uma imagem e a entrar na economia simbó-
lica das redes pode se tornar relevante para grupos de tamanho ra-
zoável, sendo lida e repercutida em grande escala. Nas redes sociais, 
sempre existe espaço para se expressar, a voz é quase sempre permi-
tida, desde que não se infrinjam as regras de conduta, e mesmo que 
discordâncias existam e possam se tornar acirradas elas não tomam, 
na maioria dos casos, a forma de violência. Esses espaços são seguros 
e empoderadores por excelência, da mesma forma que os dos abun-
dantes jogos eletrônicos. Isso, novamente, não se repete no real, de 
comunicação precária, rápida, entrecortada, vetada, interrompida e 
limitada, onde nem todos têm acesso a canais de expressão ou direito 
a erguer a voz. O alcance das mensagens no virtual é imenso, en-
quanto no real estamos limitados às nossas vozes e corpos, ao alcance 
de panfletos e ao limite da capacidade de fazer contatos que realmen-
te se importem com elas.

Segundo essa articulação, ao se tentar transpor as dinâmicas 
dos espaços virtuais para eventos baseados no real, como os discuti-
dos, resulta o malogro e não o sucesso. O impacto é claro, a euforia 
domina e motiva mais inflamação, constitui-se o panorama lúdico 
e simbólico, mas os processos esvaziam-se pela própria falta de es-
trutura. Como em comunidades enxame, as reuniões oriundas das 
redes são agregações estratégicas carentes de comprometimento. Os 
pontos coerentes, depois mantidos e levados adiante pelos poucos 
que têm pistas sobre como se deve proceder, logo perdem força pois 
a maioria dos participantes, membros de enxames, vão embora, insa-
tisfeitos pela falta de sucesso imediato como nos jogos e redes sociais.

É necessário um grau de perseverança para manter a pressão 
e sem ela os protestos e suas demandas são esmagados pelo peso 
dos procedimentos legais e políticos dominados por atores mais 
experientes nessas searas. As poucas pautas articuladas esvaziam-
se, engolidas pelas medidas midiáticas de explicação dos fenômenos 
sociais. As forças políticas absorvem os choques, que também não 
perduram dado o estado de desagregação coletiva vigente e os rachas 
internos dentro do enxame, e logo passam a criar leis e caminhos 
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para evitar que novos movimentos se formem ou tenham força caso 
se articulem novamente. Manifestações, sejam de que tipo forem e 
onde se deem, viram conteúdo narrativo absorvido pelo imaginário 
como grandes momentos históricos que, na verdade, nunca estiveram 
de fato à beira de mudar coisa alguma. Em algum momento elas 
poderiam ter se transformado nos estopins para grandes mudanças, 
mas foram esvaziadas e transformadas em movimentos que 
legitimam os discursos daqueles que já detém poderes e participam 
de guerras uns contra os outros, mobilizando as massas através de 
mídias sociais e hegemônicas.

O virtual ganha novos contornos a partir desses eventos, como 
a polarização política e do consumo. Guerras de palavras colocam 
partidos políticos uns contra os outros, militantes conservadores 
contra libertários, marcas de produtos em oposição, pessoas que 
leem o mundo da maneira ‘certa’ contra as que o leem da maneira ‘er-
rada’, golpistas contra legitimistas e toda sorte de desagregação dada 
nas arenas virtuais. Esses embates fragmentam ainda mais os laços 
sociais, limitando gradual e severamente as possibilidades de esta-
belecer novas pontes. Estamos conectados com o mundo dentro de 
nossos computadores e gadgets, mas esse mundo torna-se um mero 
pano de fundo para egos materializados em avatares e perfis brilha-
rem mais na meritocrática e belicista narrativa em que a conexão faz 
mais afastar do que unir.

Considerações finais:
a diferença de se ocupar o real e o virtual

No virtual, seja o das redes sociais ou jogos eletrônicos, a rela-
ção com os indivíduos é a de consumidores cuja voz e demandas são 
levadas em consideração porque esses meios só existem através dessa 
ocupação e interação, tornando-se nulos e sem propósito caso ela não 
se dê. O real existe por si só e embora as instituições necessitem de le-
gitimidade elas somente deixam de ser estáveis em episódios e eventos 
muito drásticos. O real não precisa se ajustar às vontades e demandas 
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que surgem a todo instante, para que elas sejam atendidas é preciso 
muita articulação de diversas camadas sociais, políticas e profissionais. 
Essa natureza, estável e de atrito constante, é radicalmente diferente do 
suave, seguro e moldável virtual.

Quando as pessoas aprendem a ocupar o espaço virtual, ocasião 
em que são retidas como consumidores que viabilizam sua existência, 
e partem da ocupação desse meio para a do real, há um choque natu-
ral. Ocupar o virtual constitui um tipo de ação voluntária e lúdica, com 
prazo e meios bem estabelecidos. Ao se sair desses ambientes e suas re-
gras, a vivência cessa e parte dos eventos diretamente relacionados aos 
indivíduos entram em suspensão. As soluções são implementadas de 
maneiras simples, ao apertar de botões, selecionar de opções, elaborar 
de filtros, numa sequência correta e nos momentos certos. O real não 
opera por essa dinâmica e uma das razões para isso é a materialidade 
e consequente imprevisibilidade dos espaços físicos e das questões que 
nele se originam.

Um evento virtual pode ser atendido, a grosso modo, de qual-
quer lugar e com qualquer roupa, sem planejamento para o antes e 
o depois. Uma batalha em um jogo eletrônico, por outro lado, se de-
senrola com poucos preparativos e não existe caos a ser limpo após, o 
que se conquista nelas é garantido por regras e modos de manutenção 
facilmente implementáveis. No real, o processo dos conflitos, sejam 
ideológicos ou físicos, é duro, lento, com preparativos obrigatórios e 
resíduos de longa permanência. Os ganhos, por sua vez, são frágeis, 
posições conquistadas são vulneráveis, o esforço para manter é muito 
maior do que para conquistar e obrigatoriamente repetitivo, sem pau-
sa, sob o risco de perda quase imediata, pois a eficácia das ações é pou-
co previsível e as forças contrárias nunca cessam. Tentar reproduzir 
as estratégias e práticas de um no outro mostra-se, ao que parece, um 
caminho para a frustração e o fracasso, mas essa trilha constantemente 
trilhada por causa da noção contemporânea de apreço ao virtual tec-
nológico, à ideia de que sua eficácia é suficiente e igual.

O que tentamos estabelecer é um parâmetro para debater a 
questão, fazendo a crítica ao que consideramos um ciclo recorrente 
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descrito como um entusiasmo cego acerca do papel e poder das redes 
virtuais como meios para a mudança da realidade material e social. A 
percepção de que esse ineditismo não se traduz em eficiência plena é 
comumente seguido do desencanto que conduz a processos abando-
nados ou, pior, cooptados. Quando as instâncias de poder aprendem 
o caminho das mídias, contrapondo os movimentos com medidas 
coercitivas e dominando os discursos, o que se apresenta é um qua-
dro pior do que o anterior.

As redes apresentam, certamente, potencial para promover en-
contros e nisso reside parte de seu poder. Através delas os indivíduos 
se aglutinam e por meio delas é possível obter informações para agir, 
coordenar ações e dar voz e agência a quem não as possui, mesmo 
que minimamente ou a indivíduos em partes distantes do mundo. O 
que apontamos é que esses espaços, como frutos da cultura na qual 
são estabelecidos, apresentam em sua natureza as fraquezas caracte-
rísticas de processos marcados pela substituição da experiência real 
pela virtual, como a perda dos referenciais e da agregação social cau-
sadas pela mediação suave que se estabelece através da tecnologia, 
como define Baudrillard (1990).

As relações desse contexto sociocultural e tecnológico com 
os temas mídia, corrupção e poder são claras: quando a corrupção 
passa a ser compreendida e abordada através de seu simulacro, es-
sencialmente uma transcrição com poder lúdico mostrada na mídia 
como signo e mensagem e não mais compreendida como uma parte 
do real repleta de complexidade e nuances, ela se transforma apenas 
numa ideia apontada sem critérios. Tal qual a representação da vila-
nia em animações ou da perversidade em filmes e jogos eletrônicos, 
ela ganha faces caricaturais, siglas específicas para demarcá-la e uma 
forma padronizada que é facilmente reconhecível aos indivíduos que 
só se informam e manifestam através do plano simbólico tecnologi-
camente mediado da virtualidade.

No mesmo sentido, os conteúdos tidos como positivos tor-
nam-se proporcionalmente rasos. As ações de combate a essa vilania 
deixam de ser encaradas como o processo cotidiano e ético e pas-
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sa a ser entendido como um show pirotécnico encenado por atores 
de proporções épicas, olhar determinado, palavras de ordem e ações 
polêmicas. A mesma dinâmica que nos conduz a uma aparente mo-
bilização social inédita nos entrega a banalização da corrupção e do 
seu algoz como um espetáculo justiceiro onde o principal é produzir 
o clímax esperado e não combater os malefícios das ações. A cor-
rupção é transformada em show de horrores e a luta contra ela tor-
na-se um espetáculo virtual, algo aparentemente fácil e desprovido 
de contexto, o que torna uma e outra meros artifícios retóricos para 
manipular massas impressionáveis.

Com os personagens determinados e bem definidos, seja nos 
casos locais do Brasil ou internacionais, com os problemas de figu-
ras anacrônicas como Donald Trump e de grupos complexos como 
o extremista Estado Islâmico, as ações que se espera e entrega são 
simples, impressionantes e rasas de sentido real. Acostumados a pro-
testar com frases de efeitos e sem cobrar ou perseverar mais do que o 
suficiente para construir uma imagem positiva para poder se vender 
como mercadoria de qualidade e consciente (BAUMAN, 2007), os 
indivíduos sem solidariedade da contemporaneidade vagam em bus-
ca de novos alvos, novos enxames e seus movimentos agudos, novas 
emoções. A sensação de conquistar e modificar algo no mundo já é 
suprida pelos muitos jogos, redes sociais e aplicativos que nos cer-
cam, o mundo real torna-se apenas uma extensão mais dramática e 
radical dessas dinâmicas.

Em tempos de muita informação e pouca interação, em que a 
velocidade transforma os conteúdos dispersado pelos meios de en-
tretenimento e comunicação tecnológicos em armas de uma bata-
lha simbólica, é preciso mais do que inflamação e sedução fria para 
compreender as situações prementes e nossa posição nelas e perante 
elas. A logística física, assinalada por Virilio (1996), é crucial hoje tal 
qual foi nos eventos de Maio de 68 na França e em todos os eventos 
de protesto ao longo da história. Saber qual é o local de manifestar e 
como se pode manifestar (algo que as redes sociais ensinam) e quais 
as regras espaciais de um evento no espaço físico (algo que se pode 
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deduzir em jogos eletrônicos) não basta para fazer do virtual um ca-
talisador de mudanças. É preciso reflexão e crítica para integrar suas 
potencialidades e superar suas muitas deficiências e tornar a comu-
nicação um mecanismo real de justiça.
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Capítulo 08

Interfaces entre telenovela e consumo: 
o Twitter e a virtualização da memória

Juara Castro da CONCEIÇÃO15

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO

Entendendo o Twitter e suas conexões

O conceito de rede não é demarcado pelo entendimento do 
que conhecemos hoje como “redes sociais”. Como podemos buscar 
em Castells (1999) a rede é uma prática humana antiga, que se igua-
la a uma estrutura social com alto grau de cooperação, liberdade e 
informação. Se entendermos a cooperação enquanto característica 
social, veremos que ela se volta muito mais para inovação do que 
para a competição e a demarcação de propriedades privadas. Olhan-
do o Twitter por essa ótica, temos uma rede social digital em demasia 
cooperativa. Apropriada até mesmo pelas redes de televisão (conglo-
merados midiáticos) como estratégia de expansão e memorização de 
conteúdo. 

Atualmente nossa economia é baseada em trocas e fluxos infor-
macionais e as redes dão morfologia à sociedade. A informação é um 
fator central para a produtividade dos mercados e esse protagonismo 
da informação não é uma característica particular de economias ca-
pitalistas.  Estamos inseridos e produzimos uma cultura centrada na 
virtualidade do real, onde o virtual não se opõe ao real, mas sim ao 
atual. O virtual é uma espécie de força e potência que se aproxima do 
texto enquanto narrativa. Assim, vemos que as narrativas se apresen-

15 Bolsista Capes e Mestranda do da Linha de Mídia e Cultura da Universidade Federal de 
Goiás. 
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tam como “eternos presentes”, em uma relação de dualidade entre o 
passado e o futuro. 

O cenário, que segundo Jenkins (2008) é o da convergência mi-
diática, tem suas especificidades. Podemos atentar para as caracte-
rísticas que colocam o Twitter como uma rede de cognição, segundo 
a proposta da Santaella (2010): organização em rede; globalização 
das atividades econômicas; sistema de mídia diversificado e trans-
formação de espaço e tempo devido aos fluxos informacionais. A 
sociedade forma “nós” (rizoma) baseados na velocidade, na tecno-
logia e no consumo. O Twitter enquanto rede social digital congrega 
essas características e atua como uma espécie de “resistência” do que 
é imposto pelas demais mídias. Estar nesta rede é viver um “não-pre-
sente”, onde não se está totalmente na televisão e/ou rádio (mídias 
tradicionais) e também não se habita apenas a Internet (mídia con-
temporânea). 

Entender a dinâmica das redes sociais digitais é também refletir 
sobre as noções de sociabilidade. As redes sociais, em si, são palcos 
de sociabilidade. As trocas realizadas através de atos de linguagem 
também se configuram como atributo social, além, é claro, das varia-
ções dos meios técnicos dada uma historicidade. Aqui ressaltamos o 
caráter histórico, pois são recorrentes exposições deterministas acer-
ca das “novas” tecnologias de informação. 

É sabido que a técnica inaugura uma nova prática social, 
porém, a última instância é sempre o ser humano. A tecnologia não é 
uma força externa que age sem a possibilidade de reação. As práticas 
relacionais são moldadas pela relação tempo-espaço, emergindo 
dessa dinâmica o papel das diferentes mídias nos processos de 
interações e transformações de sociabilidade. 

Existem diversas abordagens teóricas quanto ao estudo das 
redes sociais digitais na perspectiva da inteligência coletiva. Porém, 
existe um consenso expoente de que, para uma abordagem integrada 
onde se entenda elementos sociais, epistemológicos e relacionais en-
tre antropologia e tecnologia é necessário explorar as reflexões pro-
postas por Pierre Lévy (1997).
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 Lévy (1997) apresenta um viés conceitual de que toda 
inteligência coletiva tem uma base social. Segundo ele “pensamos 
com ideias, línguas, tecnologias cognitivas recebidas de uma 
comunidade” (p. 29). A partir do entendimento do caráter social da 
técnica, entendemos o Twitter segundo a definição de Santaella que 
se baseia nos estudos de cibercultura para entender a engenharia so-
cial do microblog:

Nossa definição irá descrever o Twitter como uma 
mídia social que, unindo a mobilidade do acesso à 
temporalidade always on das RSIs 3.0, possibilita o 
entrelaçamento de fluxos informacionais e o design 
colaborativo de ideias em tempo real, modificando 
e acelerando os processos globais da mente coletiva 
[...] uma verdadeira ágora digital global: universida-
de, clube de entretenimento, “termômetro” social e 
político, instrumento de resistência civil, palco cultu-
ral, arena de conversações contínuas. (SANTAELLA, 
2010, p. 66)

O Twitter é um meio multidirecional, porém com níveis de per-
sonalização bem categóricos. Uma de suas características é o mínimo 
de “conteúdo indesejado” possível. É um espaço colaborativo no qual 
os interesses passeiam entre o caráter microscópico e macroscópico 
rapidamente. Ao mesmo tempo em que funciona como uma espécie 
de “divã”, repleto de subjetividades, pode tomar proporções de debate 
e discussão de aspectos políticos e sociais rapidamente, além de ser 
uma das principais redes sociais digitais que fomenta o consumo em 
segunda tela. 

“O Twitter é a TV”. Tal afirmação não é exagero, nem utopia. 
Segundo um estudo16 realizado pelo próprio Twitter para entender 
o perfil do usuário brasileiro, 76% dos entrevistados afirma que ao 
usarem a rede social digital estão em busca de novas perspectivas e 
opiniões acerca dos programas que estão passando na televisão. Ou-
tros 62% afirmam que o Twitter deixa a televisão mais legal, o que é 

16 O estudo foi realizado em 2014 e está disponível no site do jornal O Globo.
 http://oglobo.globo.com/sociedade/midia/brasileiros-acham-que-twitter-deixa-tv-

-mais-legal-diz-estudo-12216556
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uma característica basicamente latino-americana, onde TV e Inter-
net andam sempre unidas. 

O fluxo de informações no Twitter é literalmente um fluxo de 
dimensões cognitivas. A característica de “agoridade” e a necessidade 
de adequar seu pensamento aos 140 caracteres disponíveis para es-
crever dão a ele uma realidade muito próxima de nossas tramas neu-
rais. Basicamente o que uma pessoa “twitta” é um impulso de consci-
ência. No Twitter, os aspectos de tempo-espaço são essenciais para o 
entendimento da mensagem, sendo que é preciso entender o lugar de 
fala de cada usuário para entender o que ele se propõe a comentar. As 
hashtags (#) que são mecanismos de busca e interação atuam como 
recursos de extensão lúdica agrupando conteúdos que são postados 
em torno de algum assunto levantado, seja ele: futebol, política, te-
lenovela, programas de auditório, reality shows. A inteligência cole-
tiva no Twitter é um requisito obrigatório, diferente das outras redes 
sociais digitais onde tal característica pode ser apenas um “plano de 
fundo”. A integração é uma ação consciente e complexa, pois a arti-
culação entre conteúdo local e global é sempre enredada e estratégi-
ca. Assim como a televisão inaugurou uma prática de inserção social, 
a Internet também o fez, o que por consequência, também dá a cada 
rede social digital seu próprio código de inserção social. 

A intersecção que buscamos aqui é entender que tanto o uso do 
Twitter como o consumo da telenovela são estratégias de sociabilida-
de e expansões cognitivas. Assim como a telenovela popularizou um 
modo de pensar - que é o melodramático. O Twitter é uma platafor-
ma que inaugura uma experiência midiática baseada em fluxos cog-
nitivos. Diante disso, quando o uso do microblog é articulado com 
o consumo da telenovela em segunda tela temos uma prática que se 
torna uma experiência lúdica que mescla o viés melodramático do 
folhetim (gênero que deu origem ao caráter seriado da telenovela) e 
a habilidade cognitiva do Twitter. Assim, entendemos tal dinâmica 
como espécie virtualização da memória, onde as lembranças e sub-
jetividades do telespectador ao se misturarem com sua “persona” de 
usuário de redes sociais digitais impulsionam o caráter gerativo do 
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seu próprio texto, que será um combinado entre o texto da telenovela 
e as características textuais demandadas pela própria rede. 

Escrita, hashtags e economia

Entendendo o texto como potência criadora de sentido é pos-
sível traçar relações entre a escrita, o uso das hashtags no Twitter 
e a economia que é gerada a partir dessas práticas. O texto possui 
sempre uma capacidade afirmativa e/ou transformativa, ele é vazio se 
considerarmos que “a voz” do texto é proveniente dos atores sociais 
que interagem com ele. O Twitter é, em vasta medida, textual. Sendo 
que até mesmo os caracteres gastos com imagens são convertidos em 
contagem de letras. As hashtags incrementam a experiência de uso 
do microblog, sendo que elas são responsáveis por agrupar conteú-
dos e mensurar quais assuntos e tópicos são os mais comentados. 
Entendendo a escrita e os usos das hashtags como uma hibridização 
da escrita na Internet, têm-se a emergência de uma economia basea-
da no compartilhamento de significações. Onde entendemos a pers-
pectiva histórica que alia tecnologia e consumo. Jenkins (2014) faz 
uma aproximação que nos ajuda a entender a telenovela como uma 
espécie de marca. A partir disso podemos entender a participação 
significativa como um desdobramento de consumo, entendendo a 
mídia como uma empresa que gera lucros que nem sempre são ne-
cessariamente números. 

Assim como fãs de novela declaram com regularidade 
que o “programa é de propriedade deles” e têm voz 
ativa sobre a direção a ser tomada pela produção, os 
membros das “comunidades de marcas” frequente-
mente têm voz ativa sobre as questões relacionadas 
aos serviços ao consumidor e são críticos no que diz 
respeito às decisões de negócios tomadas pelas em-
presas, sentido que seu apoio fervoroso aos produ-
tos torna-os parte interessada e ativa na marca. As 
comunidades de marca podem então desempenhar 
um papel de fiscalização. Elas poderiam apoiar com 
entusiasmo uma marca que as serve, mas também es-
tão propensas a exigir mudanças no comportamento 
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corporativo ou nos produtos quando acham que uma 
empresa está agindo de modo contrário aos interesses 
de seus consumidores. (JENKINS, 2014, p. 207)

Fechine (2011) categoriza o uso das hashtags como uma ex-
tensão lúdica da narrativa ficcional. Esses conteúdos encontram-se 
dentro das estratégias de expansão que são aquelas que alargam o 
entendimento do telespectador diante do universo ficcional. Os con-
teúdos de extensão lúdica visam manter um vínculo identitário entre 
a narrativa e seus espectadores. No caso do uso da hashtag, estamos 
diante de uma extensão vivencial que em sua maioria avalia o conhe-
cimento do público perante a trama e envolve o consumidor através 
da cultura participativa. Formando em torno da história uma comu-
nidade de interesse e memória.

Booth (2015) nos ajuda a entender a hierarquia social que se 
dá por meio das comunidades de interesse formadas a partir das sig-
nificações que emergem dos desdobramentos narrativos. Para ele, as 
comunidades de fãs estão relacionadas diretamente com o entendi-
mento aprofundado do texto, com a devoção pela atividade que pra-
tica e pela qualidade de produção. Se colocarmos essas características 
como “lupa” para entender a engenharia social do consumo de tele-
novela por meio do Twitter, veremos que: o entendimento do texto se 
desdobrará na capacidade de formatação do tweet e do seu potencial 
de compartilhamento; a devoção pela atividade une dois hábitos (um 
tradicional e outro basicamente “novo”) que são o de assistir tele-
novela e o de comentar tal programação no microblog e a qualidade 
da produção está na possibilidade de reformatar um conteúdo que 
ainda assim faça sentido para determinado público. 

Diante da dinâmica que liga escrita, hashtags e economia en-
tendemos que a tecnologia sempre traz um novo valor para o “eu”. 
Assim, o texto é mais que uma prática de leitura e/ou escrita, ele é 
também um recorte de poder. Nessa perspectiva, o poder se liga dire-
tamente ao consumo, mas não se limita a uma capacidade de compra 
e venda, mas sim no domínio cognitivo para que de fato o telespec-
tador/usuário tenha uma participação significativa frente às narrati-
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vas e ao desdobramento das mesmas nas redes sociais digitais. Dessa 
forma, Focault nos ajuda no entendimento da escrita em um sentido 
amplificado de transformação e poder. Para ele, escrever:

permite aos indivíduos efetuar por seus próprios 
meios, ou com a ajuda de outros, certo número de 
operações em seus próprios corpos e almas, pensa-
mentos, conduta e modo de ser, assim como a trans-
formar a si mesmos a fim de atingir determinado 
estado de felicidade, pureza, sabedoria, perfeição ou 
imortalidade. (FOCAULT, 1988, p. 9)

A tecnologia digital traz mudanças para os rituais midiáticos. 
A pós-modernidade enquanto técnica é uma fonte de dispersão, en-
tretanto das redes sociais digitais vêm se mostrando espaços férteis 
para a congregação de pensamentos que em primeira instância pare-
ciam muito subjetivos e dispersos. Temos novas e variadas culturas 
participativas que cada vez mais são mediadas de forma pouco con-
trolada. Ideologias e hegemonias são cada vez mais plurais, dando 
assim abertura para as mais diversas expressões. As vozes que dão 
sentido aos textos são parte dessa audiência dispersa com pontuais 
espaços de integração. Dessa forma, a economia é cada vez mais lú-
dica e a escrita é proporcionalmente mais híbrida. As hashtags são 
exponenciais exemplos dessas novas práticas de escrita do cotidiano. 
Entendemos assim, que, as redes sociais, em especial o Twitter, re-
configurou o modo de assistir telenovela e sua reverberação no âm-
bito social. 

Memória em Rede

Para Castells (1999) um mundo globalizado é um mundo em 
redes. Assim, em diferentes escalas, toda sociedade é global. Enten-
dendo que a organização em rede é uma estrutura social. Para ele, 
na atualidade, a sociedade em rede se estrutura por meio das tecno-
logias de informação e comunicação (TIC’s) que são as bases para 
existência do meio técnico-científico-informacional. Castells ressalta 
que o conhecimento e a informação sempre foram centrais em nossa 
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sociedade, por isso, considerar só agora nosso arranjo social como 
“informacional” é de certa maneira negligenciar a nossa própria his-
tória social. O que é de fato novo são as bases eletrônicas que através 
dos desdobramentos tecnológicos abastecem com novas capacidades 
uma velha forma de organização social - que são as redes. 

A sociedade em rede, em termos simples, é uma es-
trutura social baseada em redes operadas por tecnolo-
gias de comunicação e informação fundamentadas na 
microeletrônica e em redes digitais de computadores 
que geram, processam e distribuem informação a par-
tir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes. 
A rede é uma estrutura formal [...] É um sistema de 
nós interligados. E os nós são, em linguagem formal, 
os pontos onde a curva se intersecta a si própria. As 
redes são estruturas abertas e evoluem acrescentando 
ou removendo nós de acordo com as mudanças ne-
cessárias dos programas que conseguem atingir os ob-
jetivos de performance para a rede. (CASTELLS, 1999, 
p.20. Grifos do autor)

Entendendo as redes como formas de engenharia social onde 
as ações coletivas balizam até mesmo o individualismo, que aqui não 
é entendido como sinônimo de isolamento, mas sim como ações gru-
pais que são orientadas por valores, interesses, afinidades e proje-
tos individuais. Assim, o caráter coletivo das redes vai de encontro 
com os aspectos da memória. Onde estão os lugares de memória em 
tempos de aceleração da história? Pierre Nora (1993) fala da relação 
entre coletividade e memória e de como ela é carregada pelos grupos 
vivos. Além de ressaltar sua natureza evolutiva, que, assim como as 
redes, está em constante movimento e aperfeiçoamento. 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos 
vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evo-
lução, aberta à dialética da lembrança e do esqueci-
mento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 
vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptí-
vel de longas latências e de repentinas revitalizações. 
(NORA, 1993, p. 9)
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A memória na atualidade acaba sendo uma película da intimi-
dade de cada indivíduo, que de certo modo acaba por demonstrar a 
própria efemeridade do nosso tempo. O fato é que não habitamos a 
totalidade de nossa memória, por isso passamos a lhe conferir luga-
res. A memória é fruto da coletividade, pois emerge dos grupos que 
por meio dela se unem. Entendemos com Halbwachs (2006) que há 
tantas memórias como existem grupos sociais, elas por natureza são 
múltiplas, coletivas, desaceleradas, plurais e individualizadas. A me-
mória é um fenômeno sempre atual, no sentido de ser uma realidade 
que pode “vir a ser ou tornar-se”. É um elo de eterno presente, um 
exercício de rememoração mágico e afetivo que é sempre flutuante e 
acessível aos que ativam o seu uso. 

Dentro de nossa discussão consideramos o Twitter e a teleno-
vela como lugares de memória, visto que, a memória se enraíza no 
concreto, na imagem, no objeto e no gesto. Assim, os lugares de me-
mória seriam espaços que nos dariam a sensação de que não existe 
memória espontânea, mas sim, que a memória é sempre uma válvula 
que precisa ser acionada. É necessário criar, mas também é preci-
so manter hábitos e rituais que balizam a ação humana. O Twitter 
enquanto rede social digital e a telenovela como narrativa seriada 
ficcional que “folhetiniza” a vida são lugares de celebração, onde não 
podemos entender a nação como um todo, mas onde existe uma pal-
pitação simbólica daquilo que seria o “real”. 

Na contemporaneidade vemos que a função da memória está 
no próprio sentimento de sua perda. Deparamo-nos constantemente 
com instituições de memória, que podem ser ilustradas pelos mu-
seus, por exemplo, mas também pelas próprias narrativas ficcionais 
que assistimos e alimentamos. Temos a necessidade de guardar ves-
tígios e podemos entender as redes sociais digitais como lugares que 
reverberação dessas memórias. Guardamos documentos, imagens, 
discursos, ou seja, colecionamos qualquer sinal visível daquilo que 
“foi”. A memória precisa de alguma forma se materializar, nem que 
o registro pareça fugaz, como é a maioria de nossas interações nas 
mídias digitais. 
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A memória parece ser uma questão privada na modernidade, 
o que gera uma economia singular baseada nas novas identidades do 
“eu”. Tudo parece muito solitário, mas os limites entre individual e 
coletivo são cada vez mais borrados. O Twitter, especialmente, gera 
a sensação de que estamos falando sozinhos ou apenas construindo 
uma espécie de diário. Mas o fato é que memórias estão sempre em 
rede e são esses mecanismos que nos permitem uma relação com o 
passado que nos diz quem somos. 

É necessário que a memória esteja em algum lugar, pois é vital 
para o ser humano reencontrar constantemente o seu pertencimento. 
A existência humana também se baseia em uma cíclica relação entre 
o pessoal com o passado. A memória faz de cada um o historiador 
de si mesmo. Na era digital, a busca pela constituição do sujeito é 
mediada por essas diversas redes de interesse e afeto, sendo necessário 
entender a sua própria rede para traçar uma visão sobre si próprio. 
Vivemos uma multiplicação de memórias particulares que estão 
sempre a um passo de tornarem-se coletivas. É um eterno dialogismo 
entre solidão e multidão, onde a memória figura como um “oásis” do 
eu na modernidade. 

Os meios técnicos estão cada vez mais presentes na estrutura 
social e nas relações cotidianas dos indivíduos. Essa presença gera 
uma necessidade de competência para a realização de ações que an-
tes não eram mediadas por tecnologias. Os meios exigem conheci-
mentos de como manuseá-los e procedê-los, assim a capacidade de 
codificação e decodificação torna-se uma instrumentalização do po-
der simbólico existente nesses conteúdos. 

Quando nos apropriamos de um meio técnico, regras são ne-
gociadas. Assim, o uso da tecnologia é um exercício social baseado 
em certos contratos. O uso diz muito sobre o “eu” do sujeito, assim 
podemos entender que o consumo da telenovela e a adoção de certos 
tipos de mídias sociais, como o Twitter, por exemplo, não podem ser 
entendidos de forma determinista e homogênea, pois as negociações 
estão nas tramas sociais, que são plurais para cada indivíduo. 
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Castells (1999) evidencia que a característica central da socie-
dade em rede é a transformação dos processos comunicacionais, o 
que nos leva à reflexão de que entender a Comunicação é refletir so-
bre como cada grupo social comunicou-se em uma perspectiva es-
pacial, temporal e histórica. No decorrer da humanidade os espaços 
cognitivos foram passando por transformações, mas entendemos que 
existem mais apropriações do que rupturas de fato. A comunicação é 
sempre uma negociação entre o interpessoal e o institucional, assim 
é uma negociação de “redes de memória”, onde os níveis individuais e 
coletivos estão sempre em um movimento dialógico com os sistemas 
de comunicação midiáticos.

A memória está em rede e suas significações culturais vivem 
uma espécie de jogo de ressignificação constante. O indivíduo está 
em rede, em uma dialética entre o individual e o coletivo. Habitamos 
a sociedade da linguagem, que é em sua totalidade cultural. Assim, a 
cultura é maior via de interatividade, pois é a partir dela que os con-
teúdos simbólicos se tornam significações e práticas socioculturais. 
Os veículos de comunicação, as redes sociais digitais e as narrativas 
ficcionais são lugares de escoamento e agrupamento de memórias. A 
comunicação envolve produção, transmissão e recepção, sendo que 
entender seus desdobramentos de forma a isolar uma dessas fases é 
comprometer sua perspectiva de significação social. 

A Complexa Rede da Telenovela 

A telenovela demorou a ser reconhecida como objeto de es-
tudo dentro da academia brasileira. Sua articulação entre popular e 
massivo fez com que os estudos acerca da narrativa ficcional seriada 
mais consumida no Brasil fossem negligenciados por muito tempo 
nas universidades brasileiras. Entretanto, os estudos sobre o gênero 
melodramático e sua recepção tencionaram as teorias da comunica-
ção que por muito anos consideraram o popular como sinônimo de 
marginalidade e vazio reflexivo. Notou-se que era preciso entender 
a telenovela pelo olhar de quem a assiste e assim localizá-la com um 



160 Comunicação e Mídia: Interfaces com a cidadania e com a cultura

fenômeno de comunicação de massa e um produto com forte apelo 
para a exportação.

Enquanto produto, a telenovela teve sua morte anunciada por 
várias vezes, sendo que desde 1980, vez ou outra, existem rumores 
que preconizam o seu fim. Porém, o seu vigor é nítido, visto que, den-
tre os produtos televisivos tem se mostrado como o mais adaptado 
à cultura da convergência e aos projetos transmidiáticos. A televisão 
hoje é um universo muito mais complexo e diversificado, onde a ar-
ticulação entre o audiovisual e o meio digital tem sido uma parceria 
poderosa. Assistir TV é muito mais que contemplar a programação 
pelo sofá. O consumo dos produtos televisivos está imbricado nas 
práticas sociais. A forma como falamos, a moda, nossas relações afe-
tivas e até mesmo o que consideramos “engraçado” ou “triste” passa 
por uma mediação narrativa e ficcional. 

A rede formada pelo consumo da telenovela é complexa e tor-
na-se ainda mais quando estamos diante de uma potencialização 
dessas redes pela presença dos meios técnicos de informação. Enten-
der a audiência não é uma tarefa simples para os estudos de recepção, 
mas é preciso considerar a repercussão social da ficção televisiva no 
cenário brasileiro. Em média, cinco “histórias” são desenvolvidas e 
consumidas por diversos tipos de públicos, as ressignificações são 
inúmeras e a narrativa ficcional brasileira contemporânea tem-se fi-
xado como uma estratégia comercial importante. 

Para compreender o padrão da ficção televisiva é necessário 
conhecer suas matrizes culturais. A família desponta como uma vari-
ável importante, por tratar-se de um ambiente de manutenção social. 
O folhetim também é uma variável histórica importante, por ser uma 
estratégia de memória e escrita recorrente na literatura mundial. As 
temáticas sociais levantadas pela telenovela não só apenas “criações” 
do acaso, mas são questões morais que estão arraigadas nas tramas 
da própria sociedade. Lopes (2015) explica o porquê de a ficção te-
levisiva manter-se com um padrão folhetinesco semelhante ao longo 
dos séculos: 
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Porque é a matriz do melodrama, a mesma que o fo-
lhetim pegou. O que é essa matriz? Trata-se da cen-
tralidade da pessoa na família, esse espaço privado 
onde as coisas mais inacreditáveis que se possa ima-
ginar têm chance de acontecer. A telenovela vai para 
a política, para outras instâncias da realidade, mas é o 
comportamento, são as questões morais que, mesmo 
aí, mais chamam a atenção, e tudo isso está investido 
dessa matriz. E o reconhecimento acontece porque 
todo mundo se vê numa família. Até os estruturalistas 
mostraram isso muito bem, quer dizer, como é que es-
sas famílias vão entrar em conflito ou em associação e 
todas as tramas daí decorrentes, com suas interações. 
(LOPES, 2015, p. 132)

Os estudos sobre telenovela trouxeram importantes contribui-
ções para as teorias da comunicação no que diz respeito à recepção. 
Primeiro é preciso entender que popular e massivo não se separam e 
que na verdade vivemos o hibridismo dessas interfaces sociais. A ar-
ticulação entre popular e massivo deu origem ao gênero melodramá-
tico, o que hoje é muito mais que um estilo literário ou teatral, mas 
trata-se na verdade de uma forma cognitiva de pensar e apreender a 
linguagem como forma de transbordamento da cultura. Ao assistir 
uma telenovela reescrevemos sua história e estabelecemos um vín-
culo com os meios de massa, onde massa não significa uma ausência 
de forma, mas sim uma referência ao potencial reprodutivo de tais 
produções. 

A alienação sempre foi dada como uma das características dos 
telespectadores de telenovela, mas é errôneo considerar uma práti-
ca cultural popular com uma ação que exprima um juízo de valor 
acerca dos indivíduos que a praticam. A hegemonia transforma o 
trabalho e a vida nas comunidades, diante disso podemos localizar 
que as tentativas de “borrar” as matrizes populares da história de-
ram as telenovelas e ao seu público um sentido de marginalidade. 
Assistir e consumir telenovela não são uma completa absorção por 
osmose. Nossas identidades estão em constante jogo lógico e retóri-
co, até porque não “desligamos” nosso cérebro para assistir televisão. 
O texto (roteiro) da telenovela é sempre uma força gerativa, é sempre 
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um “poder ser” onde a materialização está intimamente ligada com o 
repertório cultural da audiência. O ponto final do processo de comu-
nicação não pode ser dado no processo de emissão, até porque é na 
recepção (audiência) que a mensagem é ressignificada para a criação 
de novos sentidos. “Todos não assistem da mesma maneira, recor-
tam-se conteúdos” (LOPES, 2015, p.134), assim entendemos que a 
audiência é sempre uma misturada de significados e motivos. Esses 
significados estão ligados diretamente às experiências cotidianas das 
pessoas e suas culturas. A desigualdade social brasileira é uma vari-
ável que dá à ficção televisiva local uma pluralidade ainda maior e 
mais evidente de significações. 

Compreender as faces do consumo da telenovela é acompa-
nhar a reconceitualização do próprio consumo proposta por Can-
clini (1999). De certo, existem mediadores potenciais como a tele-
visão, por exemplo. Porém, escola, família, grupos de trabalho e até 
mesmo o local onde moramos também são variáveis que interferem 
na mediação daquilo que consumimos. Uma das considerações mais 
importantes de Canclini (1999) está na consideração da existência 
de culturas híbridas. Assim, nada é totalmente homogêneo como se 
considerou por muito tempo. Podemos aproximar a própria consti-
tuição narrativa da telenovela com um dos objetivos do consumo que 
é “uma reflexão do próprio corpo para a manutenção de uma ordem 
social”. Ao assistir telenovelas refletimos sobre a nossa existência e 
identificações, fazendo sempre exercícios de significação dos perso-
nagens e suas histórias. 

Canclini (1999) entende que o consumo é social, correlativo 
e ativo.  Assim, podemos aproximá-lo do conceito de memória de 
Nora (1993) e Halbwachs (2006) que dá a memória um caráter socio-
cultural e proveniente das relações sociais. Para Canclini o consumo 
é basicamente a interação entre produtores, consumidores, emisso-
res e receptores. Assim, vendo a constituição da telenovela enquanto 
produto ficcional televisivo identificamos em sua própria formação 
as variáveis que Canclini aplica ao consumo. A apropriação e o uso 
são ações marcantes no processo do consumo, assim é possível en-
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tendê-lo como um momento do ciclo de produção e reprodução so-
cial. Dessa forma, mais uma vez, aproximamos a narrativa popular 
e o consumo, de certo que as marcas de reconhecimento que uma 
narrativa tem não podem ser construídas sem que haja uma litera-
cidade da novela, onde o seu entendimento passa pelo consumo dos 
espectadores. 

E onde ficam as novas redes nisso tudo? Atualmente identifica-
mos uma tendência cultural e tecnológica das “histórias curtas”. De 
fato, a produção ficcional brasileira está sendo influenciada pela ve-
locidade imposta pelas redes sociais digitais. Em questões estéticas, 
o Brasil vem investindo no encurtamento das telenovelas e na apro-
ximação da linguagem cinematográfica americana com suas produ-
ções. Essas mudanças estruturais não são aleatórias, mas sim fruto de 
uma dinâmica de retroalimentação daquilo que o público tem alçado 
ao “sucesso” e dado ampla repercussão nas redes sociais. A Internet 
tem deixado de ser vista como uma “vilã” para televisão. Hoje, o que 
observamos é um cenário de integração e potencialização dos con-
glomerados por meio da Internet. 

Traçando conexões entre Twitter, telenovela, memória e eco-
nomia, vemos que: o Twitter tem figurado como a televisão na In-
ternet - uma verdadeira “ágora virtual” que de certa forma retoma 
o “narrador” indicado por Benjamin (2000) e o sentido da narrati-
va que estaria no debate dela mesma; a telenovela tem sua narrativa 
transbordada, para além de sua apresentação na TV, seu “sucesso” 
agora está ligado também a sua repercussão na Internet; a memória é 
acionada na Internet pois existe uma necessidade de territorialização 
daquilo que parece líquido, “quem sou eu no Twitter?” é um jogo de 
memórias articuladas a cada postagem produzida; a economia gira 
em torno do texto produzido, das hashtags (#) que se repetem e de 
que forma a telenovela se apropria do digital para desdobrar seu uni-
verso ficcional. 

A possibilidade de consumir por demanda alarga as caracte-
rísticas de tempo-espaço, assim temos mais uma variação de indivi-
dualidade e coletividade. Assistir uma telenovela de forma solitária é 
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diferente de assisti-la em grupo, assim como na contemporaneidade 
existem peculiaridades entre assistir em uma única tela e em múl-
tiplas telas. A cada inovação na morfologia das redes, temos uma 
tendência de emissão e recepção atualizada. Os fluxos informacio-
nais tornam o sistema midiático diversificado e transformam espaço 
e tempo de forma que passamos a viver uma cultura da virtualidade 
do real. 

A telenovela ainda tem sido o formato com maior quantidade 
de títulos no Brasil. Segundo o Observatório Ibero-Americano da 
Ficção Televisiva (Obitel) em estudo divulgado em 2015, o número 
de telenovelas alcançou a marca de treze (13) produções em 2014. 
É notável que ainda exista uma hegemonia da telenovela, mas suas 
marcas estéticas e suas matrizes culturais têm influenciado outros ti-
pos de produções como os próprios filmes nacionais e minisséries. 
Atualmente Lopes (2015), por meio do Obitel, debruça-se sobre a 
pesquisa “a telenovela como narrativa da nação”, o que demonstra a 
tendência de entender a telenovela como espaço de memória e iden-
tificação de um povo. 

Os gêneros televisivos não são iguais em todo mundo. Porém, 
a telenovela brasileira desponta em originalidade e na construção in-
dependente de sua história enquanto produto. A televisão, em si, é 
uma grande herdeira do teatro, do rádio e do cinema. A telenovela 
também é um produto híbrido, que desde a sua concepção não bus-
cou a “pureza” que são recorrentes na literatura e no cinema. Desde a 
forma, a novela é uma reapropriação cultural, que vive de uma crítica 
ativa, pois o brasileiro tem a telenovela como uma propriedade sua. 

É uma coisa incrível essa capacidade de mobilização 
da telenovela e o enraizamento que foi acontecendo. 
A isso exatamente me refiro quando falo do abrasi-
leiramento do gênero. A questão é de que ele foi se 
apropriando para se constituir assim. A cultura bra-
sileira absorvera fotonovela, radionovela, a maneira 
de o cinema tratar o país, então a telenovela não se 
realizou nesse sentido de uma forma isolada, fez uma 
reapropriação do que já vinha acontecendo há déca-
das na cultura. Quando pensamos sobre isso vamos 
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necessariamente ao rádio na forma como foi utilizado 
por Getúlio Vargas nos anos 1940 e depois entrando 
nos 50. Vamos aos meios de comunicação na socie-
dade brasileira, perguntar pelos seus efeitos, pela sua 
importância, pela manipulação ou pelo uso de tudo 
isso. (LOPES, 2015, p. 138)

E no cenário na convergência? No cenário da convergência 
existe uma descentralização de emissão e recepção e há o aumento 
da necessidade de atualização de conteúdo. Os telespectadores, que 
se limitavam a sentar em frente à TV, agora estão munidos de múlti-
plas telas, mas não abandonaram o hábito de assistir televisão. Hoje, 
usuários de novas plataformas, mas com o costume de acompanhar 
as telenovelas no momento em que são exibidas na TV aberta, incre-
mentam sua experiência com os eixos tecnológicos e contemporâ-
neos que são o consumo de produtos transmidiáticos. Os telespecta-
dores estão fluidos, assim como os conteúdos midiáticos, passeando 
pela web e gerando conteúdo nela a partir do que assistem pela TV.

Nossas lembranças interagem com a sociedade. A mídia tam-
bém participa do processo de rememoração e localização de nossas 
lembranças no tempo, visto que, fatos elevados ao papel de acon-
tecimento integram nossa linha do tempo como notícias. Huyssen 
(1996) trata da memória na cultura pós-moderna e indica que a mí-
dia colabora com o processo de memória individual. A proposta de 
seu trabalho é pensar “memória e esquecimento juntos”. Analisando 
o cenário da convergência podemos tomar como base a discussão 
proposta pelo autor acerca da reorganização da temporalidade, que 
identifica na modernidade a busca pelo “recentemente nostálgico”. 
Na atualidade, assistimos nas redes sociais digitais essa dinâmica. 
Onde estamos constantemente relatando memórias de curto prazo 
que são resultado de nossas vivências cotidianas e subjetivas.

O telespectador é, antes de tudo, um ser social. Ao assistir a te-
lenovela ele dá sentido e refaz significados a partir daquela narrativa. 
Ao comentar o conteúdo da novela nas redes sociais digitais ele se 
torna agente de produção de sentido, agora ainda mais protagonista. 
A vivência sociocultural deste ator social (telespectador) será decisi-
va para propagação de conteúdo.
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Dessa forma, entendemos que a articulação entre telenovela e 
Twitter é um terreno fértil para o entendimento da memória na con-
temporaneidade. Entender o dialogismo entre emissão e recepção é 
buscar nas significações algum sentido para um mundo que nos pa-
rece disperso. A escrita/texto ainda fulgura como potencial gerativo 
de vozes em nossa engenharia social, porém o seu caráter agora é 
híbrido. 

A informação é um fator central para a produtividade na mo-
dernidade, mas a sua fonte não é apenas o institucional. A econo-
mia transborda os muros do capitalismo, o que nos faz atentar para 
a gênese de uma sociedade de trocas e fluxos. Telenovela, memória 
e consumo estão longe de simplificações porque englobam tramas 
sociais bastante complexas. A articulação dessas redes podem dizer 
muito sobre nós em um futuro bem próximo. 
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Introdução

Dentro das múltiplas especificidades da opinião pública, uma 
em especial é muito valiosa a este trabalho: a imagem pública. Con-
forme explica Gomes (2008), a imagem pública é uma das espécies 
de opinião coletiva voltada para a concepção de sujeitos públicos que 
ao se apresentarem à sociedade se expõem a uma apreciação coleti-
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va. Neste trabalho a ênfase se volta ao jogador de futebol português 
Cristiano Ronaldo, não apenas por ser considerado um dos melhores 
atletas do esporte no mundo, com quatro Bolas de Ouro e o título 
considerado mais importante do planeta, o Champions League, mas 
atenção a Cristiano se dá, sobretudo, pela habilidade que ele possui 
de hipnotizar seu público, seduzindo especialmente a mídia, uma si-
nuosa ‘serpente’ a captar detalhes nem sempre positivos dos que se 
expõe em seus espaços, mas que no caso de Cristiano Ronaldo, o 
fortalece perante o público e ajuda a torná-lo ainda mais aquilo que 
ele sempre quis ser (PORTAL R7, 2015).

Tudo isso, claro, não é sem propósito. A ótica construída mi-
diaticamente sobre Cristiano Ronaldo deixa claro que ele sabe se-
duzir os veículos, sabe se destacar de variadas e inusitadas maneiras 
e compreende, acima de tudo, a importância de usufruir das redes 
sociais e do trabalho de sua assessoria, que incansavelmente o coloca 
no centro das atenções não apenas em campo, mas no ramo publici-
tário, entre as mulheres, perante os jornalistas, os menos favorecidos 
socialmente, os críticos de futebol e assim por diante. 

O atleta demonstra sua boa estratégia comunicativa também 
nas elevadas cifras de seu patrimônio que o encaminham para se tor-
nar um bilionário. Seu marketing é projetado para diferentes públi-
cos, adaptado para linguagens específicas e disseminada nos veícu-
los apropriados para suas devidas intenções. Segundo Tuzzo (2016) 
qualquer projeto comunicativo que não considere o tripé público-
-veículo-linguagem em sua construção, tem consideráveis chances 
de ruir desastrosamente. Cristiano Ronaldo parece saber disso desde 
que despontou no universo esportivo, caindo nas graças de muitos 
outros universos de interesse. 

Importante mencionar que em 2016, a final da Eurocopa de-
notou expressivamente a força da imagem do atleta. Durante a par-
tida final contra a França, sua devoção comportamental ao time era 
impetrante até o momento em que se contundiu durante o jogo. O 
público português que chegava naquela decisiva partida final após 
nunca ter tido um sequer título do campeonato europeu, desceu do 
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entusiasmo que Cristiano liderou enquanto capitão do time até su-
cumbir às lágrimas e ao sofrimento que o jogador demonstrou, ge-
rando desespero na torcida portuguesa com sua retirada do jogo aos 
prantos numa maca. 

Sua saída neste formato, após todo seu empenho em trazer o 
time até o momento mais importante da Eurocopa também com-
provou a força da imagem construída gradualmente em doses exces-
sivas de aparição e versatilidade. Sua ‘queda’ durante o jogo o per-
sonifica no papel do herói “ferido em combate”, daquele que “deu 
a vida por aqueles que acreditaram nele”. Conforme Tuzzo (2005), 
essa mesma circunstância consagrou Ayrton Senna (piloto brasileiro 
de Fórmula 1, morto durante corrida decisiva em 1994), uma vez 
que Senna arduamente encheu o país de esperança com suas vitórias, 
conquistada com sua conduta no esporte e fora das pistas, dando sua 
vida por um sonho generalizado de ser campeão, que acabou sendo 
o próprio sonho de todos os brasileiros que o acompanhavam em 
sua trajetória. Como Cristiano Ronaldo, a participação midiática em 
torno de seu nome também fez parte da construção do renome que 
Ayrton Senna conquistou diante de seus públicos.

Dentro disso, mesmo machucado, Cristiano ficou - mancando 
nas beiradas do campo - fortalecendo seu time, instruindo e orien-
tando. O time se uniu ainda mais veemente após a saída de seu “prin-
cipal pilar que fora abruptamente ferido”, e se entregou à partida com 
mais dedicação, resultando na primeira vitória histórica da seleção 
portuguesa. Na entrega da taça, o capitão, mancando, retorna e ago-
ra, ao invés de lágrimas e tristeza, se assistem sorrisos emocionados 
e o oferecimento da taça a toda torcida e aos companheiros de time. 
Pura consagração.

A proposta deste trabalho é enxergar no discurso midiático a 
exposição demasiada e previamente pensada que o atleta costuma 
apresentar, apontando como isso se ratifica na consolidação de uma 
imagem pública de um atleta “completo” segundo diversas fontes e 
que faz de sua genialidade no esporte uma extensão para sua cons-
trução como herói nacional!
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Edificando a imagem do ‘mito’

É importante destacar que abordar a elaboração da imagem 
no sentido teórico nos leva a pensar na relação entre identidade e 
imagem. Sendo assim, se parte da premissa de que há uma relação 
obrigatória entre imagem e identidade, onde se admite que não existe 
imagem sem uma prévia identidade. Conforme definiram Braga e 
Tuzzo (2014), “identidade é aquilo que eu sou e imagem é aquilo que 
eu sou refletida na compreensão do outro. Identidade são minhas 
características pessoais, físicas. A imagem é a minha identidade asso-
ciada ao reconhecimento do outro sobre mim”. (2014, p.28)

É importante pensar em como é o processo de criação de ima-
gens de sujeitos, quais organismos e estruturas fundamentam esse 
processo e quais são as bases sociais pelas quais essa imagem se man-
tém, como um produto plausível de inferir na sociedade. 

A relação entre identidade e imagem é como Coelho (1999) 
explana ao falar de nome e renome. A autora coloca que a relação 
entre o âmago coletivo e subjetivo se concilia ao lidar com figuras 
públicas bem-sucedidas, e ainda explica que numa sociedade de ex-
posição e visibilidade, o convívio impõe que não apenas se adquira a 
“honra sentida” como também a “honra provada”. Para ela, quesitos 
como fama, glória e heroísmo dependem bem mais da forma com 
que pares irão enxergar o sujeito do que de sua opinião pessoal sobre 
si próprio. 

  Retomando a ideia de apurar a questão da identidade, bem 
como seu elo com a construção imagética a análise de Braga e Tuzzo 
(2014) a partir do conceito de Campeau (1998), que diz que a cons-
trução da identidade dos indivíduos é traçada a partir da observação 
e da absorção oriundas da imagem de várias pessoas que conquistam 
admiração e se fazem imitadas. A mutação da identidade, nome e 
honra em imagem, renome e glória é um desafio que requer exposi-
ção e reconhecimentos. 

Tuzzo (2016) explica que para além da identidade todos os su-
jeitos sociais possuem responsabilidade em seu contexto para com 
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seu nome, identidade e honra, contudo, é na interação com diferen-
tes grupos que irá encontrar reconhecimento que impute seu nome, 
em renome, a identidade em imagem e a honra em glória. 

Morin (2005, p.244) coloca em complemento o princípio da 
identidade complexa do próprio indivíduo, inferida pela construção 
e reflexão de sua própria identidade (eu sou eu), fazendo com que o 
indivíduo supere a si mesmo, mudando suas percepções e mesmo 
conservando a identidade primária, agregue novas consciências.

A construção da imagem já foi atribuída aos profissionais da 
Comunicação, em especial aos Relações Públicas, onde a estes cabia 
edificar a imagem institucional de uma empresa ou entidade perante 
os diversos stakeholder envolvidos. A percepção da importância des-
se tipo de função fez com que esta tarefa se expandisse para os pro-
fissionais liberais, como médicos, advogados, dentistas, sendo que, 
para além das ‘celebridades midiáticas’, como atores, cantores, atle-
tas etc, os profissionais liberais também passassem a ter um assessor 
de comunicação como indispensável para suas atividades (TUZZO; 
BRAGA, 2015). 

Por ter como uma das suas principais funções a gestão 
da imagem pública os profissionais de comunicação 
utilizam-se da pesquisa para obtenção de uma visão 
ampla da realidade em que atua, e com isso, poder 
tomar as decisões mais apropriadas com a intenção 
de atingir o desejo maior de toda administração: 
conquistar a boa vontade dos públicos prioritários e 
de interesse para com as políticas da organização, e 
assim, além de segui-las e respeitá-las, serem agentes 
multiplicadores fiéis e indispensáveis ao seu cresci-
mento e ao seu sucesso. (TUZZO; BRAGA, 2014, p.4) 

A consolidação da imagem só pode ser reconhecida, de acordo 
com Gomes (1999), na instância receptiva, mesmo que tenha sido 
planejada desde sua emissão. Por essa razão, surge na atualidade um 
campo profissional, voltado para a programação da recepção de ima-
gens, sejam de produtos, instituições ou pessoas. Essa tarefa abarca a 
criação, produção ou construção (imagemaking), ajuste (dos perso-
nagens reais aos perfis ideais e expectativas) e administração (geren-
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ciamento e controle) de imagem. Ao propor as etapas da construção 
da imagem, o autor termina por expor toda complexidade do pro-
cesso, sua vulnerabilidade e impossibilidade de controlar o produto 
imagético dentro da perspectiva do que foi projetado. 

Weber (1999, p.71) confirma esse panorama de análise quando 
fala que “a imagem proposta é sempre um texto aberto e a imagem 
desejada decorre da recepção e da apresentação de informações e 
imagens visuais, decodificadas a partir da memória individual e reti-
ficada pela coletiva”. Ao combinar estes elementos dentro do contex-
to, as “sensações e percepções provocadas encontrarão ressonância 
ou rejeição, a partir da combinação de outras imagens e símbolos”. 

Gomes (1999) discute a respeito da possibilidade de mutação 
destas imagens e explica a importância de se atentar ao processo de 
administração/manutenção daquilo que tiver sido difundido e não 
unicamente se atentar à elaboração e disseminação da imagem pú-
blica. Neste âmbito, o autor traz a expressão “política da imagem” 
como sendo necessária de se aderir dentro de todo processo. Em sua 
nomenclatura a expressão quer dizer fenômenos da transformação 
da arena política num espaço de competição pela produção de ima-
gens dos atores políticos, pelo controle do modo de sua circulação 
na esfera pública, pelo seu gerenciamento nos medias e pela sua con-
versão em imagem pública. Contudo sabe-se que nesta percepção 
estão inclusas as relações não apenas com a classe política, mas com 
diversos personagens públicos, meios de comunicação de massa e a 
sociedade. 

Dentro dessa lógica vota-se num candidato ou escolhe-se uma 
afinidade por determinada celebridade porque, além de atuar de 
modo íntegro e conivente com princípios e direções específicas, tam-
bém é jovem, atlético, moderno, bom pai, bom marido, figurando-
-se como um super-herói diferindo dos demais políticos. Os papéis 
íntimos desempenhados por personagens públicos podem ter tanta 
(ou até mais) influência do que seu comportamento dentro de uma 
determinada ocupação (GOMES, 1994).
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Schwartzenberg (1978) acrescenta que a manutenção também 
é parte importante no estabelecimento de imagem, afirmando que é 
necessário que o portador de determinado reconhecimento perma-
neça fiel ao emprego que atribuiu para si com sua imagem, e que reti-
fique essa opção em suas ações e palavras. Segundo o autor, os donos 
das imagens não podem digladiar duas imagens distintas, especial-
mente numa campanha, sendo eternamente prisioneiros ao roteiro 
que escolheram. 

O entendimento de que os profissionais da Comunicação são 
intrínsecos na previsão, administração e controle das informações 
sobre qualquer pessoa que pretenda obter boa aceitação e reconhe-
cimento coletivo tem ficado cada dia mais comum nos mais diversos 
meios. 

É bastante difícil acreditar que dentro dessa linha de pensa-
mento, alguém com tamanha noção midiática e ascensão social como 
Cristiano Ronaldo se aventuraria a não contar com uma equipe de 
profissionais que supervisionam, orientam, dimensionam e avaliam 
cada aparição pública, cada atividade social, cada comportamento e 
postura. Sem dúvidas, o grande mérito está no atleta que por si só 
apresenta formidável iniciativa e ousadia em suas atitudes e é, sem 
dúvidas, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, 
mas sem o amparo de seu staff sua atuação seria menos assertiva e 
sua visão holística não seria pavimentada por tantas estratégias mar-
cantes. 

Procedimentos Metodológicos 

A partir de uma leitura crítica da mídia, este trabalho estudará 
algumas reportagens jornalísticas e imagens difundidas pela mídia 
sobre o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. A escolha das matérias 
é aleatória e primou por dar preferência para textos e imagens que 
demonstram a elaboração da imagem midiática do jogador, incluin-
do suas questões físicas, pessoais etc. A partir dos itens selecionados 
foi realizada uma análise crítica do discurso, buscando interpretar 
para além da aparente imagem de Cristiano Ronaldo. 



178 Comunicação e Mídia: Interfaces com a cidadania e com a cultura

Segundo Tuzzo (2014) a análise crítica do discurso pretende 
ser uma desconstrução da linguagem, onde o pesquisador calcado 
numa perspectiva crítica fará uma releitura e uma reinterpretação 
dos enunciados visando compreender aspectos conjunturais e não 
tão evidentes. 

Pinto (1999) ao falar sobre os mecanismos de difusão de ima-
gens públicas utilizados pelos meios de comunicação afirmou que a 
leitura atenta dos veículos é importante para que se assimile as reais 
intenções da publicação, já que “a caracterização dos personagens 
públicos, obtida por meio da escolha da foto, recorte, escolha de 
bordas coloridas, colocação dos textos e legendas com determinadas 
características tipográficas, é uma constante na mídia” (1999, p.34). 

Ao defender o método de análise do discurso, Navarro (2006) 
traça a relação do saber/discurso/história, onde se parte a ideia da 
prática discursiva proposta por Foucault (1972) que relaciona a es-
trutura do discurso com o acontecimento e suas marcas essencial-
mente históricas e linguísticas. O autor ainda alude sobre os enun-
ciados midiáticos:

A diversidade de temas abordados pela mídia contemporânea 
disponibiliza ao pesquisador uma constelação de enunciados que 
recorta o arquivo. São discursos que se inserem em meio a outros 
tantos já ditos e vão formando uma rede interdiscursiva, constituída 
de retomadas, réplicas ou deslocamentos de elementos discursivos 
inseridos numa formação discursiva. (NAVARRO, 2006, p.75)

Toda a análise do discurso crítica realizada neste trabalho le-
vou em consideração a estrutura social e os respectivos laços e con-
textos que contornam a figura do atleta Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo pelos olhos da mídia

A título de esclarecimento, Cristiano Ronaldo dos Santos Avei-
ro é um futebolísta português que começou sua carreira em 1995, 
é o atual capitão com a seleção Portuguesa onde conseguiu vitória 
histórica na Eurocopa de 2016. Além disso, também joga no time 
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espanhol Real Madrid, local onde fez boa parte de sua fama. Ape-
sar de não ser espanhol, o destaque de Cristiano no Real Madrid se 
deve antes de tudo à seu absoluto empenho e êxito no time, onde 
bateu o record de gols marcados numa temporada em toda história 
do time, atingindo a marca de 53 gols. O craque chegara ao time es-
panhol após uma milionária venda realizada no Manchester United 
em 2009, transação esta que o tornou o jogador mais caro da história 
do futebol após a sua transferência. Ganhador de quatro Bolas de 
Ouro e do Champions League.

Seu apogeu esportivo foi acompanhado por demasiadas cober-
turas midiáticas, quase obsessivas, em diversos liames de sua carreira 
e vida pessoa. Analisar as publicações da imprensa em vários países 
do mundo revela uma diversidade de reportagens, entrevistas, anún-
cios publicitários, fotos e textos que exaltam o talento de Cristiano 
Ronaldo no futebol, o metrossexualismo, seu narcismo, as bem tra-
balhadas nuances de seu físico, seu engajamento em causas sociais, 
seu carisma, bom relacionamento com o público e com a mídia, e 
claro, seu elevado patrimônio que beira os bilhões. 

Uma matéria brasileira de 2015, disponível no Portal R7 de 
20154 define Cristiano Ronaldo como um jogador completo. O cor-
po da matéria enaltece sua dedicação, assiduidade nos treinos, sua 
obstinação em jogar desde garoto e sua compulsão em ser sempre o 
melhor. Além de explanar sobre a forma como o jogador constrói sua 
fortuna, seja por seus contratos milionários, seja pelas campanhas 
publicitárias, que de acordo com o texto se deve ao fato dos anun-
ciantes saberem “quanto vale ser o jogador de futebol mais midiático 
do planeta”. 

Usando o gancho da questão publicitária, o texto aponta as 
campanhas publicitárias de cuecas garantidas por um treinamento 
exaustivo do físico do jogador, que de acordo com a reportagem é 
narcisista e hipnotiza o mercado publicitário, angariando gigantes 

4 Disponível em: http://esportes.r7.com/blogs/cosme-rimoli/cristiano-ronaldo-tercei-
ra-vez-escolhido-como-o-melhor-jogador-do-mundo-pela-fifa-nunca-o-talento-este-
ve-tao-unido-ao-narcisismo-e-marketing-tempos-modernos-12012015/. Acesso em: 
20 out 2016
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como a Nike, CR7 Underwear, Herbalife, Banco Espirito Santo, Sam-
sumg e Clear. “Ele adora câmeras, fotos, filmes publicitários. O que 
seja. Desde que o personagem principal seja ele”. (RIMOLI  R7, 2016)

Figura 1 - Google Imagens

As imagens acima apontam o comportamento narcisista e vai-
doso de Cristiano Ronaldo, incluindo suas constantes miradas para 
o telão durante as partidas de futebol e uma de suas campanhas para 
sua grife de roupas íntimas. 

O uso exacerbado de suas redes sociais também é citado no 
texto de Rimoli da Record em 2015, bem como sua popularidade em 
todas as plataformas que o Cristiano Ronaldo ocupa e manuseia com 
frequência. Num outro trecho, há uma citação que afirma que Cris-
tiano tem uma postura patriota e que “sofre com seus fracos compa-
nheiros do time português” e que enfatiza que a derrota sofrida por 
Portugal após a goleada da Alemanha na Copa de 2014 só se deu 
porque o atleta jogava com uma tendinite no joelho, após ter sido 
colocado em condições térmicas extremas.

Em outra peça textual, no blog do comentarista esportivo Julio 
Gomes5, Cristiano Ronaldo é descrito de forma intensamente lison-
jeira, novamente em comentários que aplacam seus dotes físicos, sua 
generosidade para com os mais pobres, sua disciplina, concentração 
e sua ardilosidade em campo. 

5 Disponível em: http://blogdojuliogomes.blogosfera.uol.com.br/2016/07/06/quem-mais-ainda-
-precisa-engolir-cristiano-ronaldo/. Acesso em: 20 out 2016
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Chuta bem demais com os dois pés, faz gols de falta, de 
cabeça, de primeira, de dentro da área, de fora da área, 
tem uma impulsão absurda, ganha de adversários na 
força, pode jogar de frente para o gol, de costas, como 
ponta, como centroavante, como segundo atacante, 
tem uma arrancada escandalosa, tem desmarque, tem 
inteligência para abrir espaços, para receber passes 
em condições de gol, não entra em impedimento, é 
um portento físico, ajuda na marcação pelo alto e por 
baixo, fecha espaços, pressiona a saída de bola do ad-
versário. E, claro, no topo de tudo isso, se dedica. É 
um profissional na melhor definição da palavra. Não 
perde treino, não tem mimimi, respeita treinadores, 
envolve companheiros, não foge de entrevistas, trata 
todo mundo bem, doa dinheiro como nenhum outro 
esportista, tem ambição infinita. (GOMES, 2016).

Ainda neste artigo, o comentarista menciona uma grande mar-
ca aventada por Cristiano Ronaldo. “Não precisam gostar daquela 
comemoração de gol esquisita, meio toureiro”, diz o texto sobre a for-
ma de celebrar seu êxito num time onde Cristiano não era uma peça 
original. 

Figura 2 - Fonte: Google Imagens
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Figura 3 - Fonte: Google Imagens

Nas duas imagens acima (extraídas da revista portuguesa Re-
cord e da homenagem feita pelo time Real Madrid a conquista de 
mais uma Bola de Ouro), há uma clara evidência de que a mídia cor-
roborou ao ato desempenhado por Cristiano de se colocar no papel 
do toureiro. Em situações diferentes a mídia portuguesa e espanhola 
(pois o anúncio foi exibido em diversos veículos de comunicação), 
já que o anúncio foi veiculado em veículos de comunicação nos dois 
países, dispõe o atleta vestido a caráter como um autêntico toureiro 
espanhol, confirmando o simbolismo suscitado pelo gesto de Cristia-
no Ronaldo. A apropriação de um dos símbolos mais fortes da cul-
tura espanhola denota claramente a intenção do jogador em adquirir 
pertencimento ao time e à torcida espanhola. É como se não bastasse 
ser bom jogador que conquista prêmios, mas como se fosse preciso 
mostrar que este bom também era quase de casa. 

A tourada é um dos espetáculos mais populares e an-
tigos da Espanha, e uma das tradições de nosso país 
mais conhecidas mundialmente. É um acontecimento 
que tem sua origem histórica no século XVIII, onde 
um homem tem que lidar (tourear) a pé um touro 
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bravo dentro de um recinto chamado praça de touros 
ou arena. [...]A tourada se divide em três partes, ou 
três terços, como são referidos na Espanha. O primei-
ro terço, de varas, consiste na lida do touro a cavalo 
(picadores) com o objetivo de comprovar a força e 
a disposição do animal. [...] Depois vem a parte das 
bandarilhas, um dos momentos mais sensacionais da 
corrida, onde os bandarilheiros cravam nas costas do 
touro as bandarilhas, varas de madeira cuja haste é 
enfeitada com uma bandeira ou com fitas de papel co-
lorido, que tem como objetivo reavivar o animal antes 
da última parte da corrida. O último terço é onde o 
toureiro mostra toda a sua arte e habilidade no cara a 
cara com o touro, na “faena”, antes que ocorra a morte 
do animal. Esta é a parte mais transcendental da tou-
rada, e quando se veem os melhores passes de muleta 
por parte do toureiro. Após a “faena”, onde o tourei-
ro demonstra toda a sua maestria, chega o momento 
da morte do touro com a espada ou o estoque. (SPA-
NISH TOUR, 2012)

Se houver a consciência do quanto as touradas são marcantes 
para o povo espanhol e como a atuação do toureiro após o enfren-
tamento é decisiva para transmitir aos presentes todo sentimento 
de honra, unidade e vitória, é improvável que a comemoração de 
Cristiano Ronaldo após suas conquistas pelo time espanhol, pas-
sem despercebidas em sua atuação midiática. Mais improvável ainda 
acreditar que os passos de balé que Cristiano Ronaldo realiza após 
marcar um gol com a camisa do time espanhol, absolutamente apro-
priados dos passos realizados pelos toureiros frente ao touro, sejam 
mera coincidência! Não, este ícone é próprio de estudos, percepções 
e riqueza de construção de identidade firmada na possibilidade de 
conquista do público receptor, que possui no futebol e nas touradas 
mais do que esportes e lazer, mas cultura e culto. 

Um texto de Franscico de Laurentiis de 2016, para o Portal 
ESPN6, detalha a “Eurocopa de Cristiano Ronaldo”. Neste texto, há 
menções sobre algumas críticas que o jogador e que o próprio time 

6 Disponível em>http://espn.uol.com.br/noticia/612575_criticas-irritacao-recordes-dor-e-gloria-
-a-historica-eurocopa-de-cristiano-ronaldo. Acesso em: 20 out 2016. 
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recebeu ao longo do campeonato, até chegar o momento onde o time 
português começa a ganhar fôlego e espaço e consegue chegar à fi-
nal que culminou na primeira vitória de Portugal neste campeonato 
quadrienal de futebol. 

A matéria da ESPN dá uma expressiva ênfase à lesão sofrida 
por Cristiano Ronaldo durante a partida, ao seu posicionamento 
perseverante e companheiro junto ao time e à gloriosa vitória do 
time “desacreditado”. 

Ronaldo levou uma pancada de Payet no início da 
partida. Seu joelho não aguentou. Tentou se manter 
em campo de todas as formas. Fez o que pode. Mos-
trou brio, determinação. Não podia abandonar seus 
companheiros na hora que eles mais precisavam dele. 
Um capitão nunca abandona o navio. Mas a dor no 
joelho foi demais. Cristiano pediu para sair. Desabou 
no chão. Só conseguiu deixar o campo na maca. Cho-
rando como criança. Com o joelho inchado e man-
cando, retornou no segundo tempo. Ficou no banco. 
Na prorrogação, cumpriu seu papel, motivando seus 
companheiros. Chamou o atacante Éder, que teve sua 
convocação criticada, e disse que ele faria o gol da vi-
tória. Enquanto isso, tentava amenizar a forte dor no 
seu joelho esquerdo... (...) Éder arriscou. Chute seco, 
mortal. Lloris pulou, não alcançou. Gol. Do título! 
Sem nem conseguir andar, Cristiano celebrou. Mais 
uma vez, chorou como criança. Ao apito final, a ale-
gria que tomou conta de seu corpo anestesiou o joe-
lho. Subiu as escadas com dificuldade, mas ergueu a 
taça, como manda o script do bom capitão. Deu volta 
olímpica, beijou o troféu, posou para fotos, gritou, ex-
travasou. Finalmente, ele alcançava a glória máxima 
que desejava. (ESPN, 2016)

Em outro trecho, a matéria reforça a vitória e a vincula ao perfil 
do atleta completo. É o resultado do bom marketing desenvolvido 
pelo jogador, que mesmo saindo presencialmente de campo conse-
guiu chamar mais atenção da mídia que o próprio atacante que fez o 
gol da vitória da Eurocopa
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Um jogador que tem tudo na vida. Fama, fortuna, tí-
tulos, gols, recordes... Tudo o que ele queria era um 
troféu com Portugal. Agora ele tem. ‘É um dos mo-
mentos mais felizes da minha carreira. Sempre disse 
que precisava ganhar algo assim para entrar na his-
tória, e agora consegui. Agradeço aos meus colegas, 
ao treinador, toda a estrutura que montaram para nós 
nesta Euro, todos os portugueses que estivem conos-
co’,  agradeceu, ainda emocionado, na zona mista. E 
assim terminou a Euro de Cristiano Ronaldo. (ESPN, 
2016)

O enfoque em sua postura de bravura em razão de seu time, a 
dor da ferida em combate, o cambalear, o cair, o sair de campo carre-
gado! Essas imagens são comuns em pessoas comuns, mas são icôni-
cas a partir das representações diante do personagem representado. 

Poderíamos aqui pensar na analogia da imagem que apresenta 
a figura do herói nas estátuas equestres, quando os militares mortos 
são representados pela sua forma de deixar a vida, ou seja, uma está-
tua de um soldado em um cavalo com as duas patas levantadas, no ar, 
significa que o homenageado morreu em combate, no campo de ba-
talha; se somente uma das patas do cavalo estiver no ar, significa que 
o soldado morreu em consequência de ferimentos de combate, mas 
não no campo de batalha. Já as estátuas em que o cavalo está com as 
quatro patas no chão, representam a morte de um soldado por causas 
naturais e não em momentos de luta! 

A analogia se dá por identificarmos na leitura crítica da mídia 
com relação ao ferimento de Cristiano Ronaldo no relvado durante 
o jogo, a construção heroica de combatente, figura decisória e de ca-
pacidade de enfrentamento, de luta e de aptidão à liderança de um 
exército pronto a encarar (e vencer) o inimigo!

Para além da figura do herói esportista, um texto do Jornal Ex-
tra (2015) conta que Cristiano Ronaldo, além de todos os itens já 
mencionados, é de fato o atleta que mais faz doações e ações sociais 
em todo planeta. De acordo com o jornal, o jogador está em primeiro 
lugar na lista da filantropia, já tendo doado 83 mil dólares para um 
fã de 10 anos que precisava de uma cirurgia no cérebro, além de já 
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ter entregue mais de 165 mil dólares para um centro de combate ao 
câncer em Portugal, que na ocasião havia tratado a mãe do atleta. 
Além disso, fez diversos comerciais e propagandas em campanhas de 
ONGs e entidades que lutam contra a fome, a obesidade e em prol da 
preservação da biodiversidade. Há no currículo de caridade do atleta 
as mais variadas causas. 

Outra matéria do portal UOL de 2014, elenca sete ocasiões 
onde Cristiano Ronaldo provou ser mais humilde que sua imagem 
de exibido e nariz empinado faziam soar como arrogante. Neste rol, 
comenta sobre um garoto que invadiu o campo durante um jogo da 
seleção. Ao descobrir que o jovem poderia ser deportado mandou 
uma carta ao tribunal na Flórida e ajudou-o a livrar-se das acusações. 

Figura 4 - Fonte: Google Imagens

Outro ponto levantado no texto acrescenta a doação de um de 
seus prêmios recebidos pela FIFA, no valor de 1,5 milhão de euros 
para a Faixa de Gaza e a doação de dinheiro para as Ilhas Madeiras 
onde nasceu e cresceu, e onde, a seguir, foi eternizado numa estátua 
(conforme se vê na imagem acima). 

Considerações Finais

Cristiano Ronaldo é sem dúvidas um jogador de futebol que 
está deixando sua marca na história mundial. Não apenas na história 
do futebol como na história da mídia, da publicidade, da filantropia, 
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do metrossexualismo e das grandes fortunas. Seu potencial de atrair 
públicos variados é notório em seus trejeitos e parece estar sempre 
sendo corroborado por uma mídia, que ainda sendo tão algoz para 
muitos, foi seduzida pelo atleta.

A atuação esportiva de Cristiano é obstinada, compulsiva por 
um melhor constante e por uma superação sempre maior. A mídia 
o define como um jogador completo, delineia seus traços pessoais, 
costurando em sua imagem suas ações sociais, sua sensualidade 
explorada, especialmente diante do público feminino, e até mesmo 
pontuando sempre o valor que ele possui financeiramente e todo seu 
poderio midiático. 

Cristiano soube cativar o principal formador de opinião que o 
auxiliou a garantir o apoio e resignação de outros públicos: a mídia. 
Sempre amistoso, agradável, apto a falar com a imprensa e fazendo 
ele mesmo um uso rotineiro de suas mídias sociais, é possível perce-
ber que o atleta ganhou atenção e a predileção dos meios de comu-
nicação, especialmente por ser um ícone de um esporte que muitas 
vezes se comporta de modo completamente desinteressado com a 
mídia, de forma grosseira, desatenta e não direcionada. Não resta 
dúvida que o genial futebolista parece não estudar princípios de as-
sessoria nas suas horas vagas. Seu conhecido staff de profissionais da 
comunicação estão sempre monitorando, bolando estratégias e ad-
ministrando a imagem que diariamente se ressignifica nos veículos 
e nas tantas pessoas que recebem informações a respeito do craque. 

O exemplo de Cristiano Ronaldo é mais uma certificação da 
importância da comunicação, inclusive para profissionais liberais, 
celebridades, políticos e todos aqueles que se prestem a se expor pu-
blicamente com a intenção de serem bem aceitos e queridos. Cristia-
no não conseguiu tanta admiração apenas por seu talento no futebol. 
O comentarista esportivo Julio Gomes (2016) traça em sua matéria 
uma expressiva comparação entre jogadores como o português e o 
argentino Lionel Messi, e destaca o carisma de Cristiano e sua “arte” 
de lidar com o público e com os meios de comunicação. Segundo 
o jornalista, ambos constroem história no futebol, mas só um deles 
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deixa história para bem além dos campos. Cristiano será lembrado 
não apenas enquanto estiver escalado. Será eternizado no imaginário 
popular como um ícone, um mito, um diferencial prodígio que além 
de tudo, jogava bola. 
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Capítulo 10

G1 em 1 Minuto usando espaço no 
Programa Encontro com Fátima Bernardes 

para levar o telespectador ao site G17.
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Introdução

A mídia assume posição de destaque cada vez maior na socie-
dade contemporânea, e entre os meios de comunicação, a televisão 
desempenha um papel fundamental na vida do cidadão. Segundo 
Becker (2012), o alcance da TV no Brasil abrange praticamente todo 
o seu território. Destaca-se ainda, como a fonte mais importante no 
tocante à informação e entretenimento para uma parcela significa-
tiva de seus habitantes. “A televisão é o veículo que provoca maior 
fascínio. No conjunto dos meios de comunicação de massa, sua im-
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portância é incontestável” (BECKER, 2005, p. 54). E dentro dessa ló-
gica o telejornalismo é considerado substancial para a “comunicação 
coletiva”.  É por meio dos telejornais que a maioria dos brasileiros se 
informam e ficam a par do que está acontecendo no Brasil e no mun-
do. O telejornal é considerado como sendo uma experiência social. 

Para Orozco, o que vimos na tela de uma TV não pode ser 
compreendido como uma reprodução da realidade. Deve ser enca-
rada como uma “produção” que está intrinsecamente ligada ao ori-
ginal. “Uma construção do objeto representado” (2014, p. 103). Ele 
chama a atenção ainda para as novas formas de se consumir TV. Com 
aprimoramento e o avanço das tecnologias é possível ‘consumir’ a te-
levisão por meio de outros dispositivos, como smartphones e tablets. 

Em junho de 2012, estreou na tela da Rede Globo o programa 
Encontro com Fátima Bernardes. Depois de 14 anos à frente da ban-
cada do Jornal Nacional (JN), a jornalista, que acumulava as funções 
de apresentadora e editora executiva, deixa o telejornal para “empre-
ender” em um novo projeto que marcaria uma nova fase em sua vida 
profissional. O programa vai ao ar de segunda à sexta-feira das 10h40 
às 12h00 e segundo a própria emissora está inserido na Categoria de 
Variedades, com foco em jornalismo e entretenimento. É pertinente 
ressaltar Souza (2004), quando ele diz que o programa de variedades 
é o mesmo programa de auditório que originou nos primórdios da 
TV brasileira, as emissoras mudaram o nome com o intuito de livrar-
-se do rótulo popularesco impregnado no termo.  

Optamos por fazer um recorte, onde procuramos verificar no 
quadro G1 em 1 Minuto a presença de três hipóteses predefinidas: 1) 
O quadro tem a função de direcionar o telespectador do programa 
Encontro com Fátima Bernardes para o site G1? 2) O quadro tem a 
função de atualizar o telespectador com as últimas notícias? 3) A in-
serção do quadro no programa Encontro tem a finalidade de destinar 
mais espaço ao jornalismo dentro do programa?

A metodologia utilizada está respaldada na Análise Televisual, 
método que vem sendo trabalhado por Becker (2012). Esse método 
é dividido em Descrição do Objeto, Análise Televisual (estruturado 
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em categorias quantitativas: estrutura do texto, temática, enunciado-
res, multimiadialidade (visualidade e som) e edição; e qualitativas: 
fragmentação, dramatização e definição de identidades e valores) e, 
por último, Interpretação dos Resultados. O corpus que compõe esta 
pesquisa é composto por dez edições do quadro do G1 em 1 Minu-
to veiculadas no programa Encontro com Fátima Bernardes, entre os 
dias 19 de outubro a 02 de novembro de 2015. A escolha deste corpus 
se justifica em função da proximidade entre a execução do trabalho 
e a veiculação das edições. Num primeiro momento buscou-se o em-
basamento teórico para nos nortear numa reflexão acerca de temas 
que nos dessem respaldos e, posteriormente enveredamos pelos ca-
minhos da Análise Televisual.

O Papel da Televisão

Aponta Becker (2012), que é fundamental o papel que a mídia 
desempenha na vida do cidadão. E no mundo em que vivemos me-
diado por palavras e imagens é que o indivíduo busca respaldo para 
compreender e ressignificar os acontecimentos. Vivemos num mun-
do onde cresce cada vez mais a abundância de imagens. 

 A televisão, desde a sua gênese, passou a fazer parte da vida 
das pessoas e com o seu desenvolvimento vem ganhando cada vez 
mais espaço em seus cotidianos, exercendo papel fundamental na 
vida de cada indivíduo. A TV leva informação e entretenimento a 
milhões de lares em todo país e pelo mundo a fora. Registra Becker, 
que a TV “ainda se consolida no Brasil como a principal fonte de di-
versão e de conhecimento dos acontecimentos sociais para a maioria 
da população” (2005, p. 48). 

Orozco a define como uma “instituição social, pública ou pri-
vada, e uma indústria cultural, bem como um dispositivo de geração 
e distribuição de imagens, informação e publicidade, o que a faz um 
instrumento de mercado altamente cobiçado” (2014, p. 97). Em seus 
primórdios no Brasil a TV se configurava como empresa privada e 
seus recursos vinham, na sua maior parte, da venda de espaço publi-
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citário. Esse cenário ainda continua. Explica Orozco que a maior fatia 
do ‘bolo’ publicitário continua a ser investido nas emissoras de TVs. 
Segundo Becker (2005), no país esse investimento chega a mais de 
60%. Mesmo ocupando um papel de destaque entre os meios de co-
municação, reconhece Orozco, que a TV passará por transformações 
em vários aspectos para se garantir na conjectura atual que engloba 
a comunicação mundial. E neste movimento, onde a tecnologia se 
faz cada vez mais presente, percebe-se que a TV vem se adaptando. 
Orozco (2014) trabalha com a hipótese de que a TV vem deixando 
de ser uma tela predominante para passar a ser mais uma tela entre 
muitas outras. 

É relevante ainda citar o Orozco (2014) quando ele pontua o 
papel da TV na vida do indivíduo, ao afirmar que “a TV nos deu, 
enquanto audiência, uma maneira própria de sentir, de emocionar-se 
e de entender o mundo representado na tela” (2014, p.98). Corrobora 
Sodré ao afirmar que “apesar de nos trazer uma imagem concreta, 
não fornece uma reprodução fiel da realidade” (1978, p. 61). 

Para Martín- Barbero e Germán Rey a televisão interfere di-
retamente na vida do cidadão e são categóricos ao afirmarem que “a 
televisão constitui hoje, simultaneamente, o mais sofisticado disposi-
tivo de moldagem e deformação do cotidiano e dos gostos populares 
e uma das mediações históricas mais expressivas” (2001, p. 26). 

O que mostra a relevância do papel que desempenha a televi-
são na sociedade. A televisão é usada pelo poder dominante e pelas 
audiências. Segundo Fiske, “Bakhtin tem o cuidado de definir esse 
plurilinguismo dentro de um contexto de relações de poder. Cada 
grupo social refere-se de forma diferente para a comunidade linguís-
tica” (2011, p. 88)10.

Gêneros jornalísticos a partir da concepção de Bakhtin 

Compreende-se que os estudos sobre gêneros trazem uma 
abordagem multidisciplinar onde para compreender o processo em 

10 Tradução livre feita pelas autoras do Artigo.
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que está inserida a TV, é necessário buscar-se respaldo também nas 
questões de gêneros que são de suma importância para compreender 
os processos televisuais. 

Mas o que se entende por gênero? Segundo Bakhtin, “os gêne-
ros correspondem a circunstâncias e aos temas típicos da comunica-
ção verbal e, por conseguinte, a certos pontos de contato típicos en-
tre as significações da palavra e a realidade concreta” (2003, p. 312). 
Para Machado o conceito da palavra gênero tem suas raízes no latim 
e significa “genus/generis (família, espécie)” (1999, p. 143). Confor-
me argumentação do autor, os gêneros na concepção trabalhada por 
Bakhtin é a mais apropriada para nossa época. Ele faz uma ressalva 
quanto ao entendimento dos gêneros no que se refere a comunica-
ção, “mesmo que tam bém Bakhtin nunca tenha dirigido a sua análise 
para o audiovisual contemporâneo, ficando restrito, como os demais, 
ao exa me dos fenômenos linguísticos e literários” (MACHADO, 
1999, p. 143).

Para Temer, Tondato e Tuzzo “os gêneros são, portanto, ele-
mentos de mediação que facilitam, organizam e antecipam as expe-
riências na recepção dos conteúdos da comunicação” (2012, p. 18). 
Sustenta Machado (1999) que os gêneros são versáteis e distintos. A 
sociedade passa por transformações continuamente e cabe ao jorna-
lismo se adaptar a essas mudanças.  

O periódico Daily Courant, Buckeley, em 1706, a primeira ten-
tativa de classificar os gêneros jornalísticos. Na ocasião tentou sepa-
rar as notícias dos comentários. Essa iniciativa encorajou os teóricos 
do campo jornalismo a engendrarem em estudos ligados a classifica-
ção dos textos jornalísticos. 

Enquanto no Brasil, de acordo com Temer (2011), coube a Luiz 
Beltrão, ainda na década de 1960, desenvolver a primeira classifica-
ção de gêneros jornalísticos, cujo caráter é totalmente funcionalista. 
Explica Marques de Melo: “Beltrão sugere uma separação dos gê-
neros segundo as funções que desempenham junto ao público lei-
tor: informar, explicar e orientar” (2003, p. 60). Sua categorização 
foi apresentada a partir da trilogia, Jornalismo Informativo (1969); 
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Jornalismo Interpretativo (1976) e Jornalismo Opinativo (1980).  Em 
1985, Marques de Melo, discípulo de Beltrão, reformulou essa classi-
ficação e apresentou em seus estudos apenas os gêneros informativos 
e opinativos. A justificativa seria pelo fato desses dois gêneros esta-
rem mais próximos da prática profissional exercida no país naquela 
época. 

Em 2003, ao fazer uma releitura dos critérios e classificações de 
seu próprio trabalho o pesquisador acrescenta outros dois gêneros 
(jornalismo utilitário e diversional) e seus formatos. Hoje, segundo 
Assis e Marques de Melo (2013), essa tabela desenvolvida por Mar-
ques de Melo é a mais aceita e utilizada no meio acadêmico. 

Ao transpor os gêneros jornalísticos para a TV enquanto meio 
de comunicação, Temer, Tondato e Tuzzo (2012) afirmam que o tele-
jornal é provavelmente o gênero mais consolidado da TV. Para Aron-
chi, “associado ao gênero de um programa, está diretamente ligado a 
um formato” (2006, p. 7). Na concepção de Seixas: “Aprender a fazer 
jornalismo é aprender a produzir gêneros jornalísticos” (2009, p. 1). 
É indispensável compreender a dinâmica em que se dão os gêneros 
jornalísticos dentro dos processos comunicacionais, a partir deles 
é possível chegar a compreensão dos diferentes discursos que estão 
sendo produzidos pelos meios de comunicação. Identificando qual 
é a verdadeira intenção de um dado veículo de comunicação, entre 
elas: informar, interpretar, divertir ou ainda opinar.  

Os Programas Híbridos:
telejornalismo e entretenimento

As emissoras de TV têm apresentado um número crescente de 
programas híbridos em suas grades de programação. Esses tipos de 
programas transitam entre o entretenimento e o jornalismo. Ribeiro 
e Temer entendem que “A hibridização é a marca da televisão mo-
derna. Em meio há um ritmo frenético de produção e consumo, as 
fronteiras entre categorias se apagam, gêneros se misturam, formatos 
se fundem” (2015, p. 3).
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Temer e Tondato (2009), por sua vez, mostram que os elemen-
tos históricos e culturais conduziram a TV brasileira a se posicionar 
como veículo essencial para viabilizar o acesso às notícias, além do 
entretenimento para uma parcela significativa dos brasileiros. Am-
bas destacam os gêneros entretenimento, informacional e educação 
como sendo os que mais sobressaem na programação das emissoras 
no país. Já o entretenimento lidera o ranking. Nota-se ainda que a 
grade de programação se baseia em dois aspectos: sequência e repe-
tição. 

Segundo Becker, o telejornal enquanto produto exerce poder 
real e simbólico, comercializa credibilidade e consequentemente cap-
ta investimentos. “Os noticiários utilizam jogos de sentido que resul-
tam numa pretensa objetividade e no mito da parcialidade” (2005, 
p. 50). Complementa Machado (2000), que também partilha dessa 
ideia, pois acredita que os telejornais promovem a enunciação em 
vários sentidos, inclusive no que tange a eventos. 

E dentro daquilo que está sendo proposto buscou-se o signifi-
cado de notícia, visto que esta é a unidade informativa de destaque 
dentro do quadro G1 em 1 Minuto. Para Sodré a notícia é “o relato 
jornalístico de acontecimentos tido como relevante para a compre-
ensão do cotidiano é propriamente uma forma narrativa, ou seja, um 
modo específico de se contar uma história”.  (1996, p. 132). Segundo 
Becker, “toda notícia é uma reordenação da realidade, e de uma rea-
lidade já influenciada pelo próprio ato de coleta de material audiovi-
sual” (2005, p. 61).

Dentro da categoria entretenimento se insere o subgênero pro-
grama de auditório. Esse tipo de programa migrou do rádio para TV 
e sempre se fez presente na grade de programação das emissoras bra-
sileiras. Os programas de auditório contam com a presença de um 
apresentador e de uma plateia, que participa diretamente na maio-
ria das vezes. Segundo Duarte, “a figura central dos programas de 
auditório é, sem dúvida, o apresentador, com funções de condutor, 
animador, anfitrião, mediador e, por vezes, juiz” (2014, p. 10). Cons-
tata Aronchi (2006), que nos primórdios os programas de auditório 
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levavam o nome de seus respectivos apresentadores. Nota-se que isso 
ainda se aplica a este trabalho no que tange nosso objeto empírico, 
visto que o nome do programa em questão, Encontro com Fátima 
Bernardes, leva o nome da apresentadora.  

Segundo Duarte (2014), no decorrer de 2013, dez programas 
de auditório fizeram parte da grade de programação da TV Globo 
em horários variados e para um público diversificado. E nesse con-
texto contabiliza-se o Encontro com Fátima Bernardes. 

Descrição do Programa Encontro com Fátima Bernardes  

O programa Encontro com Fátima Bernardes estreou na grade 
de programação da Rede Globo de Televisão no dia 25 de junho de 
2012. Depois de 14 anos no Jornal Nacional (JN), a jornalista Fátima 
Bernardes, que exercia as funções de apresentadora e editora execu-
tiva, deixa o telejornal para ir em busca de um novo projeto que mar-
caria uma nova fase em sua vida. Segundo informações do site Me-
mória Globo11, veículo que também pertence às Organizações Globo, 
o programa Encontro foi organizado por uma equipe integrada por 
profissionais tanto da área do jornalismo quanto do entretenimento. 

Inserido na categoria de programa de variedade, ainda segun-
do dados do Memória Globo, o estúdio tem capacidade para 60 pes-
soas/convidados. É veiculado, ao vivo, nas manhãs de segunda a sex-
ta-feira, das 10h40min às 12h00, apresentado em três blocos. O Foco 
do programa perpassa o entretenimento e o jornalismo. No palco, 
Fátima recebe cantores, artistas, atores globais, especialistas, como o 
neurologista Fernando Gomes Pinto, entre outros, que ela costuma 
chamá-los de parceiros. Além de pessoas anônimas que são levadas 
para contar suas histórias, de acordo com a temática do programa ou 
quando se tornam “celebridades” momentâneas. 

Durante o programa são veiculadas matérias jornalísticas, re-
alizados debates entre a apresentadora e os seus convidados e, entre 

11 Mais detalhes ver no site: http://memoriaglobo.globo.com/main.jsp?lumPageId=FF8080813B2D-
DA1D013B2E2530B920C0&query=ENCONTRO+COM+F%C3%81TIMA+BERNARDES.
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uma discussão e outra, a plateia e telespectadores ouvem música ao 
vivo. Segundo o site Memória Globo, o programa “mistura informa-
ção, matérias de comportamento, prestação de serviço, humor, músi-
ca e interatividade com o público, em um tom informal que privilegia 
a conversa”12. Para Temer, Tondato e Tuzzo “os programas femininos 
se constroem com base na relação entre informar e entreter” (2012, 
p. 89).

As redes sociais são utilizadas com o intuito de estimular a in-
teratividade com telespectadores, que são ‘chamados’ para participar 
de enquetes e tecerem comentários, assim como outros canais utili-
zados para a divulgação de vídeos que acabam viralizando na rede. 
Quando os assuntos apresentam uma repercussão maior os envolvi-
dos são chamados a participar do programa como convidado.  

Em 20 de abril de 2015, passou a ser inserido no programa En-
contro com Fátima Bernardes, o quadro G1 em 1 minuto.13 Segundo 
Jesus, este produto noticioso, o G1 em 1 Minuto, seria uma reformu-
lação, “uma espécie de ‘substituto moderno’ para o boletim ‘Globo 
Notícias’ (exibido de 2005 a 2014)” (2015, p. 1).  A apresentação fica 
a cargo da jornalista Mariana Palma, chamada carinhosamente de 
Mari pela apresentadora. 

G1 em 1 Minuto – Análise Televisual 
Becker lembra que “a análise e Leituras Críticas de um produto 

midiático requerem a escolha de determinados percursos e metodo-
logias, ferramentas capazes de auxiliá-lo a lidar com a complexidade 
do objeto” (2012, p. 51). Para melhor compreensão da Análise Televi-
sual14, como método, optamos por registrar aqui, na forma de tabela. 
Esse Método que se baseia em categorias e princípios de enunciação, 
sistematizadas por Becker (2012) em suas pesquisas. A análise é es-
truturada em dados quantitativos e qualitativos.

12  Ver detalhes em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/auditorio-e-varie-
dades/encontro-com-fatima-bernardes/formato.htm.

13  Ver detalhes em: http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2015/04/nesta-segunda-dia-
-20-g1-em-1-minuto-estreia-na-programacao.html.

14  Esquema elaborado a partir da obra: “Pensando e Fazendo Jornalismo Audiovisual – A experiên-
cia do projeto TJ UFRJ”, Beatriz Becker (2012).
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QUANTITATIVOS

1. Estrutura do texto

Estrutura do Texto: modo com se apresenta; Con-
texto: estilo da narração, como formatos e conteú-
dos são organizados, blocos, duração; Usuabilidade: 
hipertextualizada como uma forma multidirecional, 
não-linear, de estruturar e acessar informação em 
plataforma digital, se há links, interação entre usu-
ários e meios; Atualidade: periodicidade, velocidade 
de produção e circulação da informação; e Memória: 
capacidade de armazenamento de dados no ambiente 
digital por meio de buscas.

2. Temática
Conteúdos: campos temáticos privilegiados, modo 
como temas são abordados, editorialização – edito-
rias que mais se destacam.

3. Enunciadores
Identificar atores sociais que participam da narrativa, 
observando diálogos, depoimentos, vozes presentes e 
ausentes, forma como apresentam. 

4. Multimidialidade 
Visualidade: cenários, figurinos, recursos gráficos, 
multimídia; Som: palavras, ruídos, trilhas, como ele 
auxilia na construção da narrativa. 

5. Edição

Caráter condensado, enxuto, comum a toda a pro-
gramação televisiva, que prioriza programas de cur-
ta duração, muitas vezes divididos em blocos que, 
dispersos pela grade, dificultam que o telespectador 
tenha a noção do todo ou o aprofundamento, por 
exemplo, de questões relevantes em episódios ou ca-
pítulos de uma série.

QUALITATIVOS

1. Fragmentação 

Caráter condensado, enxuto, comum a toda a pro-
gramação televisiva, que prioriza programas de curta 
duração, muitas vezes divididos em blocos que, dis-
persos pela grade, dificultam ao telespectador que 
tenha a noção do todo ou o aprofundamento, por 
exemplo, de questões relevantes em episódios ou ca-
pítulos de uma série. 
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2. Dramatização 

Corresponde à natureza ficcional da narrativa, envol-
vendo emocionalmente o telespectador ou o usuário 
no processo de leitura de um texto audiovisual, cujo 
desvendamento da narrativa é realizado por etapas 
para que o clímax seja aumentado e para conferir 
caráter dramático a um determinado acontecimen-
to (“apagamento” das fronteiras entre a realidade e a 
ficção). 

3. Definição de
    Identidades e Valores

Conhecer as marcas enunciativas da narrativa 
audiovisual referentes aos valores atribuídos a 
problemas e conflitos locais e globais e os mo-
dos como são julgados e qualificados. Possibili-
ta, ainda, compreender como são eleitos os tipos 
sociais de uma série ou de uma reportagem, re-
velando, por exemplo, que as pessoas de menor 
poder aquisitivo muitas vezes são representadas 
de maneira estereotipada, trágica e sensaciona-
lista. Desse modo, tem sido possível perceber as 
possibilidades expressivas que as apropriações 
da linguagem audiovisual proporcionam e os 
sentidos produzidos pelos diferentes elementos 
que compõem uma narrativa audiovisual.

Fonte: A tabela é uma adaptação a partir do conteúdo de Becker (2012)

Dentro do programa Encontro com Fátima Bernardes, fizemos 
um recorte a partir do quadro G1 em 1 Minuto. O corpus que com-
põe esta pesquisa conta com 10 edições do programa, veiculadas 
entre os dias 19 de outubro a 02 de novembro de 2015. Definimos 
que as análises seriam de edições consecutivas, mas por problemas 
técnicos não estava disponível a edição do dia 26 de outubro, então, 
para completar a análise prevista foi necessário estender os trabalhos 
até a edição do dia 02 de novembro. Outra ressalva no corpus eleito 
é quanto ao dia 02 de novembro, o fato da apresentação ter ficado a 
cargo da atriz e apresentadora Ana Furtado, que cobre Fátima em 
seus dias de folgas, e a intermediação do G1 em 1 Minuto ficou sob 
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a responsabilidade do jornalista Tiago Leifert. A escolha dos dias se 
deu em função da proximidade temporal entre a execução do traba-
lho e a veiculação das edições. E o nosso recorte limita-se ao estudo 
do quadro G1 em 1 Minuto nas já mencionadas edições. Ressaltamos 
ainda, que para este trabalho foram assistidas na íntegra as 10 edições 
que fazem parte do corpus eleito. 

Como explica Machado: “ler um texto televisivo requer anali-
sar em profundidade as relações estabelecidas entre o texto e a ima-
gem além de outros elementos, tais como o som, os gestos, as vozes e 
suas entoações” (2010, p. 14). 

Antes da entrada do quadro G1 em 1 Minuto, uma vinheta o 
precede, afirmando-o como um quadro dentro do programa Encon-
tro com Fátima Bernardes. Quanto à estrutura do texto, a narração é 
feita na terceira pessoa. Para Becker, “a objetividade e imparcialidade 
dos discursos jornalísticos são inalcançáveis” (2005, p. 46). O pro-
grama é dividido em três blocos, e este quadro, nas 10 edições ana-
lisadas, entrou logo depois do break do último bloco.  A inserção se 
dá praticamente no mesmo horário, depois dos 40 minutos (entre os 
minutos 40 e 48), do tempo total de veiculação do Programa e a du-
ração da participação da jornalista Mari Palma variou entre 1m 01s, 
1m25s, 1m 67s, etc. O enunciado começa com um cumprimento de 
“bom dia”, de Fátima Bernardes, que está nos estúdios no Rio de Ja-
neiro e se posiciona frente ao telão, enquanto nos estúdios do G1 em 
São Paulo, a jornalista Mari Palma aguarda o retorno. O enquadra-
mento é feito no plano americano (até a cintura). Vale ressaltar, que 
no discurso da apresentadora fica evidente o caráter de urgência dos 
enunciados: “Vamos ver o que é notícia na internet nesta manhã”, fra-
se utilizada sempre para chamar o quadro. Contribui Becker, “como 
se fossem de extremo interesse do receptor e tivessem acabado de 
acontecer no momento da transmissão” (2005, p. 84). Ainda segun-
do a autora, os âncoras dos telejornais ao serem enquadrados pelas 
câmeras simulam um diálogo frente a frente com o telespectador, 
observamos que a apresentadora também se utiliza desse recurso.  
No que tange aos textos, estes são curtos e muito enxutos. No site do 
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programa é possível acompanhar na íntegra as edições que já foram 
veiculadas, não é necessário neste caso, ser assinante da Globo. As 
matérias que analisamos encontram-se disponíveis no site do G1.

A credibilidade está vinculada a imagem da apresentadora 
Fátima Bernardes, construída ao longo de sua carreira, em especial 
no Jornal Nacional. Enquanto a jornalista Mari Palma constrói sua 
credibilidade diariamente ao entrar todas as manhãs na casa do te-
lespectador. “Muito da imensa credibilidade de que a TV desfruta 
origina-se desta convicção de que aquilo que ela mostra é mesmo 
verdadeiro e atual” (BECKER, 2005, p. 97).

Foram apresentadas entre 3 (três) e 4 (quatro) notícias por pro-
grama (das dez edições analisadas, em 6 (seis) edições foram ao ar 
3 (três) notícias e em  4 (quatro) edições  apresentaram 4 (quatro) 
notícias) em dias alternados. Entre as editorias que se fizeram pre-
sentes: a de Política esteve em quase todas as edições, sendo sempre 
a primeira notícia a ser informada; e a Internacional foi a segunda 
que mais apareceu. Noticiaram ainda, assuntos ligados a Economia, 
Cidades/Geral e Cultura. Segundo Becker, “ao representar os aconte-
cimentos, os telejornais interferem na vida social” (2005, p. 92).

Sintetiza Becker (2005) que no discurso do telejornal existe 
uma forte tendência a dar prioridade aos assuntos dramáticos ou pi-
torescos do dia a dia, assim como os assuntos ligados ao consumo. 

A jornalista Mari Palma enfatiza a atualidade da notícia, levan-
do o telespectador a pensar que o fato noticiado recém aconteceu. 
Isso ficou claro na primeira notícia veiculada no dia 19 de outubro, 
onde a jornalista disse: “A presidente Dilma Rousseff disse agora pela 
manhã, que não acredita num processo de ruptura institucional aqui 
no Brasil”. Nota-se que durante as narrativas destacam-se as perso-
nagens, mas não dão vozes a elas. Na última notícia, ela descreve: “A 
gente conversou com uma especialista, ela disse que um redemoinho 
geralmente não oferece risco”. Que especialista? Qual é o nome dela? 
Não é creditado, não é possível saber. A única voz apresentada é a da 
jornalista. Das dez edições analisadas, em apenas uma aparece outra 
voz, a de uma senhora do Distrito Federal que fez um ensaio fotográ-
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fico com o marido e foi sucesso nas redes sociais. Acompanhe: “No 
Distrito Federal muita gente se emocionou com esses dois, olha quanta 
fofura gente! Seu Manuel e a dona Francisca são casados há 60 anos 
e fizeram esse ensaio fotográfico pra lá de romântico. As fotos bom-
baram na internet. Olha o que ela disse pra ele: se eu morrer e voltar, 
novamente eu quero ficar com você”. Sentimos falta dos enunciadores, 
as vozes polifônicas não estiveram presentes, nota-se ausência da si-
metria no sentido bakthtiniano da ideia centrada também no outro. 
Assim descreve o autor, “o papel dos outros, para os quais o enuncia-
do se elabora, como já vimos, é muito importante. Os outros, para os 
quais meu pensamento se torna, pela primeira vez, ativos da comu-
nicação verbal”. (MIKHAEL, 2003, p. 320). Descreve Becker (2012), 
que as fontes mais requisitadas são as que se enquadram como sendo 
as oficiais ou aqueles que estão autorizados a falar. 

Corrobora Machado, ao afirmar que, “partindo da visão bakh-
tiniana, podemos, portanto, trabalhar com a noção de que o discurso 
é multiplamente construído, híbrido, e construído por vozes em con-
corrência, dotadas, muitas vezes, de sentidos opostos” (2010, p. 44). 

Quanto ao quesito Fragmentação, a abordagem é fragmenta-
da, e a forma como é conduzida a apresentação nota-se uma pressão 
do tempo, as leituras das notícias são feitas rapidamente, em alguns 
momentos “tropeços” por parte da jornalista. Quanto à unidade in-
formativa que encerra o telejornal, lembra Becker: 

para o encerramento dos noticiários, despertam cons-
tantemente sentimento agradáveis como a esperan-
ça, a alegria ou o bom humor e a solidariedade e o 
respeito às diferenças, mesmo quando os principais 
acontecimentos do dia refletem graves conflitos so-
ciais. Detalhe esse que constatamos em nossas análi-
ses. Reforçando aquela máxima que é preciso “seduzir 
e conquistar a audiência o tempo todo” (BECKER, 
2005, p. 77).
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No quesito multimidialidade, mais especificamente a visuali-
dade (cenários, figurinos, recursos gráficos, multimídia)15, a apresen-
tadora Mari Palma é enquadrada no centro da redação do G1, em 
São Paulo. No tocante a este espaço, descreve Becker, “instalados no 
meio das redações ou nos estúdios de TV são espaços simbólicos do 
poder do telejornal” (2005, p. 98).  A jornalista é bem jovem, adota 
um ‘estilo próprio’, o figurino dispensa o traje formal, comumente 
utilizado pelas jornalistas do telejornal da emissora. Nos chama aten-
ção para os adornos, alguns chamativos, entre eles, anéis grandes e 
um piercing discreto que ela usou no nariz em algumas das edições 
analisadas. 

Quanto à edição, o que mais chama a atenção é a exploração 
de imagens durante apresentação das notícias em todas as edições. 
Foram apresentadas, ao lado esquerdo da jornalista, imagens eletrô-
nicas, fotografias e vídeos como forma de complementar o texto e 
situar o telespectador. Como descreve Becker, “as imagens, por sua 
vez, quando usadas, valorizam partes do texto verbal” (2005, p. 76). 
“Tudo é montado para que o telespectador não tenha dúvidas de que 
o discurso que ele assiste é o real” (2005, p. 62). Complementa Milton 
Pinto, que “o mais comum na cultura midiática contemporânea são 
os textos mistos, que reúnem texto verbal e imagens, ou texto verbal 
e sistemas sonoros (ruído e sons musicais) ou os três” (1999, p. 33).

 Na edição do dia 02 de novembro a apresentação do progra-
ma ficou a cargo da atriz e apresentadora Ana Furtado. Naquele dia 
o jornalista Tiago Leifert foi o responsável pela intermediação com 
a jornalista Mari Palma. Ao fazermos a análise no quesito multimi-
dialidade, encontramos um ruído/interferência no momento em que 
o repórter Thiago Leifert fez comentários, perguntando se a cobra 
morreu, logo após a repórter Mari Palma noticiar que no Rio Gran-
de do Sul uma cobra foi morta após ser mordida por uma criança. 
Ouve-se o jornalista fazendo comentários, onde pergunta se a co-
bra morreu. É possível ainda, ouvir risadas da cantora Fafá de Belém 

15 BECKER, Beatriz. “Pensando e Fazendo Jornalismo Audiovisual – A experiência do projeto TJ 
UFRJ”. E-papers Serviços Editoriais Ltda., Rio de Janeiro, 2012. 
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que participava do programa como convidada. Mari Palma centrada 
conduz normalmente a notícia. 

Retomando o quesito Fragmentação, os textos são muitos en-
xutos, o que leva a crer que se justifica pelo nome do quadro, G1 em 
1 Minuto, exigindo uma brevidade no tempo utilizado. Dessa forma 
o telespectador tem poucas informações, as notícias são superficiais, 
formando um verdadeiro mosaico, reforçando a ideia de que um dos 
objetivos do quadro é o de levar o telespectador para o site. 

Em diversos momentos foram identificados os níveis de dra-
matização. Na última notícia, apresentada no dia 19 de outubro, so-
bre um redemoinho em Goiás, a dramatização fica evidente na fala 
da jornalista. “Em Goiás muita gente se assustou por causa de um re-
demoinho”. “Olha só o vídeo, realmente as imagens são impressionan-
tes”. Outro exemplo: é o apresentado na notícia do dia 02 de novem-
bro, já mencionada, sobre o garotinho gaúcho. “No Rio Grande do 
Sul um menino, de quase um aninho de idade, quase matou a família 
de susto ontem. Ele estava brincando no pátio de casa e quando a mãe 
foi ver se estava tudo bem, ele estava mordendo uma cobra, uma cobra 
venenosa gente, estava na boca dele. Bom, a cobra morreu. Ele foi para 
o hospital fazer exames e foi liberado. Agora está tudo bem”. E por úl-
timo, o comunicado da morte da atriz, Ioná Magalhães. “E como você 
disse Fátima, notícia triste hoje, morreu no Rio de Janeiro a atriz Ioná 
Magalhães. No G1 temos vídeos, fotos e outras informações para que 
você possa relembrar a carreira e a história dessa atriz, que com certeza 
deixará muitas saudades”.  As palavras de Becker se encaixam per-
feitamente neste contexto, quando elas descrevem que “as histórias 
trazem consolo às experiências humanas” (2005, p. 79).

E por fim, analisamos a definição de identidades e valores, que 
segundo Becker, esse princípio de enunciação “permite conhecer as 
marcas enunciativas da narrativa audiovisual referentes aos valores 
atribuídos a problemas e conflitos locais e globais e os modos como 
são julgados e qualificados” (2012, p. 56). Nas edições analisadas, o 
texto construído em sua maioria não delineia a identidade dos en-
volvidos, as personagens são estereotipadas, exceto quando se falam 
de políticos. 
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Considerações finais

Através da Análise Televisual foi possível interpretar os dados 
a partir da sistematização proposta por Becker (2012). Ao mesmo 
tempo buscou-se aproximar a teoria ao nosso objeto empírico, o 
quadro G1 em 1 Minuto, dentro do Programa Encontro com Fátima 
Bernardes  apresentado pela jornalista Fátima Bernardes.  Buscou-se 
responder, confirmando ou refutando, as três hipóteses que levanta-
mos. Observamos que a primeira hipótese, entre as funções do qua-
dro G1 em 1 Minuto, a de direcionar o telespectador para o site G1, 
foi confirmada. Pois foram utilizadas frases que nos fazem pensar em 
um redirecionamento, instigando o interesse do telespectador com o 
intuito de direcioná-lo ao site, além do uso de frases pela jornalista 
Mari Palma, como: “Pode acompanhar o que está no site”. “A gente 
continua acompanhando esse caso aqui no G1”. “E está todo mundo 
na expectativa pelo Enem, o país inteiro. São quase oito milhões de ins-
critos, no G1 tem várias histórias legais, a D. Osmarina, aí da foto, tem 
76 anos e é a sétima vez que ela vai à prova. Está super otimista [...]”. 
“Lembrando que no G1 tem que um check-list, um teste bem legal pra 
você fazer”. “No G1 você confere as histórias dessas crianças”. “Então, 
quem estava ansioso pra ver as respostas, é só correr no G1”. Outro re-
curso utilizado é a exibição de vídeos, sempre sem áudio, mesclando-
-os com palavras chamativas, por exemplo: “impressionantes”, para 
despertar o interesse do telespectador em continuar assistindo aque-
le conteúdo no site do G1. Mostram a página do site com imagens 
durante a leitura das notícias. A própria imagem da redação do G1 
parece ser um chamamento. 

Quanto à questão de atualizar o telespectador com as últimas 
notícias, verificamos as dez edições analisadas, o quadro foi ao ar no 
último bloco do programa, em média, a partir dos 40m48s, depois 
do início do programa. Outro fator relevante é o horário de inserção, 
no finalzinho da manhã. Além do reforço do enunciado por parte da 
apresentadora Fátima Bernardes, ao dizer: “Vamos ver o que é notí-
cia na internet nesta manhã”. A frase é padrão em todas as edições. 
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E quanto à última pergunta: a de inserir o quadro G1 em um 1 
Minuto dentro do programa Encontro com Fátima Bernardes ser uma 
forma de destinar mais espaço ao jornalismo. Entendemos que, em 
face do curto espaço de tempo destinado ao quadro, não parece ter 
o objetivo de destinar mais espaço ao jornalismo e sim o estímulo ao 
telespectador para que busque mais informações no site do G1. Neste 
caso, é necessário uma pesquisa mais aprofundada com o intuito de 
afirmar com propriedade tal indagação.
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